
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eita que está chegando a festa mais esperado, o São João! 

Que delícia aprender sobre esta festividade tão colorida e cheia de tradições. 

E nós não poderíamos ficar fora dessa, nesta semana vamos realizar atividades que 

vão trazer informações muito interessante sobre este e ouros assuntos. 

Vamos juntos nessa grande viagem. 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 18 DE JUNHO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

PROFESSORES ONLINE 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Renata, Natália 

8h às 9h30 - aula síncrona 

9h30 às 9h50 - hora do lanche 

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h- Hora do Brincar 

  

Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Renata, Marcinha, Ananda 

14h às 15h30 - aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20- aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  
 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Revisitar os conteúdos desenvolvidos durante o capítulo 4. 

 

Olá, vocês são bons de memória? 

Vamos ver, na página 122, temos um super desafio para realizar. Juntos vamos relembrar 

os nomes dos dias da semana e realizar operações matemáticas. 

Nossa! É muito interessante realizar operações matemáticas, podemos pensar de 

diferentes maneiras. 

Vamos continuar colocando nossos conhecimentos em prática na página 123, lá tem 

operações matemáticas interessantes.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

 

Hoje é Sexta-Feira dia de? 

Eu ouvi Ciranda Literária? 

Isso mesmo, vamos ter uma contação de história muito divertida. 

Como estamos em clima de São João, nossa história não poderia ser diferente. 

Tem casamento na roça e muita confusão, vocês não podem ficar de fora não! 

https://youtu.be/NRstbOO0izo  

Agora que ouvimos e conhecemos esta história, vamos usar o nosso caderno de desenho e 

registrar, de maneira criativa, a parte da história que você mais gostou. 

Ei, manda uma foto para vermos como vocês estão caprichando.  

 

English time:  
 

Hoje entraremos no nosso recesso. 

Vamos relembrar um pouco o que fizemos no semestre. 

Vamos ver qual foi sua atividade, sua música, vídeo, história preferidos. 

Agora, vamos falar sobre féeriiiassss... O que você quer fazer nas suas férias 

Vamos desenhar. 

 

https://youtu.be/NRstbOO0izo


Momento LIV:  
 

Olá, famílias! Como vocês estão?  

Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos com o sentimento da raiva a fim de 

proporcionar a criança a diferença entre sentir raiva e agir com raiva. Como já sabemos, 

nenhuma emoção pode ser rotulada como positiva ou negativa, mas sim agradável ou 

desagradável. Portanto, sentir raiva não significa que precisamos agir com ela. Para tanto 

podemos usar algumas estratégias de autorregulação a fim e aprendermos a gerenciar 

nossas emoções.  

Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando vocês para uma atividade prática de 

respiração. Vamos aprender a dominar os sentimentos desagradáveis como a raiva? 

Vamos experimentar? 

Coloque o vídeo que segue o link anexo e realize a meditação guiada, seguindo todos os 

comandos do vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=YircPIIKzfI 

 

É importante deitar-se de barriga para cima num lugar confortável, fechar os olhos e 

seguir todos os comandos.  

Ao final da prática, responda: 

Como você se sentiu? 

Você gostou de fazer a atividade? 

Você acha que ela pode te ajudar nos momentos de raiva, tristeza ou qualquer outro 

sentimento desagradável? 

Existem outras estratégias para a gente usar nestes momentos como contar até dez, 

desenhar, ler, apenas ficar quieto num canto, correr, rasgar papel, entre outras.  

Assim, pesquise junto a sua família essas e outras estratégias que podemos utilizar, e 

qual dessas estratégias conhecidas você acha que mais funciona para você? Teste elas, e 

depois nos conte.  

Por fim, pense numa situação que vocês sentiram muita raiva, faça um desenho sobre 

esta situação e depois rasgue o papel em vários pedacinhos como se estivesse eliminando 

a situação.  

Depois no conte como você se sentiu.  

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foram essas experiências.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de foto 

ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

about:blank
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A


1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

 

BOM RECESSO E SE CUIDEM!! 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

