
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
As brincadeiras de jogar bola, correr e pular é muito bom! 

Esta semana vamos fazer novas descobertas em nossas aulas online. 

Vamos construir palavras, conhecer novos combinados, descobrir os cuidados com 

o corpo humano... 

Estão preparados? 

Deixe seu material todo arrumadinho tome um delicioso café da manhã e vamos 

juntos aprender e se divertir.  

                                                                Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
 

DATA: 07 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

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

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

Matutino 

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

ATIVIDADE: Corpo Humano 

 

OBJETIVO: Identificar as características e partes do corpo humano e sua importância.   

O corpo humano é fantástico! 

Nossas aulas de ciências está cada dia mais interessante, não é mesmo? 

Hoje na nossa aula, vamos fazer descobertas no módulo 2, página 336 sobre os hábitos e 

cuidados com o nosso corpo. 

Continuando com nossas descobertas, vamos conversar sobre as partes do corpo humano 

apreciado as informações das páginas 337 e 338. 

Para encerrar este dialogo, vocês irão realizar a página 339, vai ser muito interessante. 

Não esqueçam de assistir o vídeo que deixei com extrapolando a nossa aula.  

https://youtu.be/GFCDo9QtQ8E 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Convite 

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender a função real e social do convite. 

 

Quero saber quem aí gosta de receber um convite? 

Nossa! Vi que nossa tela ficou cheia de mãos levantadas.  

Obá! 

Iremos apreciar as páginas 68 e 69 do módulo 2 e resolver o desafio preenchendo os 

convites que Henrique deu a Torugo que está nas páginas 70 e 71. 

Não esqueçam que para esta atividade vocês devem colocar todos os elementos que 

compõem o portador textual.  

Vamos nessa! 

 

 

 

 

https://youtu.be/GFCDo9QtQ8E


English time:  
Good Morning 

 

Hoje, vamos começar ouvindo uma música sobre as férias 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ 

Vocês trouxeram fotos das férias: Qual sua preferida  

Qual foi seu momento preferido. 

Vamos falar sobre nossos momentos preferidos. 

 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides as crianças tocarão frases, células rítmicas que foram usadas no 

período junino. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/E3bwAZkjNN0 

Vamos ouvir algumas músicas de desenhos animados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ
https://youtu.be/E3bwAZkjNN0

