
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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: 08 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-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, Camila, 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: Marcinha, Roberto, 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: História 

 

ATIVIDADE: Jogos e brincadeiras atuais 

 

OBJETIVOS: Identificar jogos e brincadeiras atuais, compreender e respeitar as 

regras estabelecidas no brincar.  
 

A turma do Eleva está apresentando um capítulo recheado de jogos e brincadeiras. 

Juntos vamos observar lá na no modulo 2, página 200 e 201 construir um diálogo sobre 

estas brincadeiras suas regras e conversar sobre a importância delas.  

Interessante não é mesmo?! 

Então vamos ficar atentos, que na página 202 e 203, vamos encontrar desafios 

importantes 

Preparados? 

Para encerrar este capítulo maravilhoso deixei um vídeo aula interessante.  

https://youtu.be/7OlEF59OA88 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Os números.  

 

OBJETIVOS: Conhecer a funcionalidade dos números relacionando a sua quantidade e 

apresentar suas estratégias de pensamentos nos desafios dos jogos. 

 

O capítulo 5 do módulo 2 do eleva está recheado de diálogo sobre os números na nossa 

vida. Para isso iremos apreciar as páginas 126 e 127.  

Vamos conhecer qual os jogos que está turma prefere jogar? 

Nesta aula vamos fazer os desafios das páginas 128 e 129 e socializar essas informações 

na nossa aula. 

Legal, não é mesmo? 

E extrapolando a aula deixei um link com um jogo bem legal. 

https://youtu.be/7OlEF59OA88


https://www.digipuzzle.net/minigames/ninja/ninja_math.htm?language=portuguese&li

nkback=../../pt/jogoseducativos/matematica/index.htm 

  

 

TEATRO:  

Inventores 

Atenção, atenção Amorecos e Amorecas!  

Estamos de volta! Hoje todos nós seremos grandes Inventores e grandes Inventoras! 

Vocês inventaram muitas coisas durante este período de recesso? Ueba!!!! Pró Cami se 

transformou no Senhor Waldemar que tem muita coisa para inventar! E ele quer 

conhecer cada inventor, cada inventora e suas invencionices! 

Na nossa aulinha de hoje teremos o poder de transformar qualquer objeto em alguma 

outra coisa que a gente queira! 

Isso mesmo! Podemos dar novas funções para o objeto escolhido, fazer de conta... 

Inventar novas coisas, novas possibilidades... Yupi!  

Quando a aula começar, vou chamar seu Waldemar e ele melhor explicará! 

Quando a aula começar e seu Waldemar chegar, muitas coisas iremos inventar! Beijinhos, 

Pró Cami! 

Para quem não conseguiu assistir a aula de hoje e quiser brincar com a gente também, 

vou deixar um vídeo explicando como é a brincadeira. É só assistir o vídeo da Pró Cami, 

para entender a brincadeira e depois postar um vídeo sobre o objeto transformado... 

Quem participou da aula e tiver vontade de enviar um vídeo fazendo a brincadeira 

também, vou amar! 

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

 

English time:  
Good Morning 

Vamos fazer uma arte hoje: 

Vamos usar uma folha de papel branco, tintas coloridas e cotonete. 

Vamos escolher nossa foto preferida das férias, colar com uma fita no meio da folha. 

Vamos escrever VACATION (a foto pode ser impressa.) Vamos decorar em volta usando 

o cotonete e as tintas. 

Se não tiver foto, pode fazer um desenho no centro e decorar em volta. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/ninja/ninja_math.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/ninja/ninja_math.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WAYjHNFEE_k

