
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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: 09 DE JULHO 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: 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 investigando mais jogos e brincadeiras. 

Juntos vamos observar lá na no modulo 2, página 204 e 205 construir um diálogo sobre 

estas novas brincadeiras suas regras e conversar sobre a importância delas.  

Interessante não é mesmo?! 

Então vamos ficar atentos, nos desafios que vamos encontrar. 

Preparados? 

Para encerrar este capítulo maravilhoso deixei um vídeo aula interessante.  

https://youtu.be/dhhc6xx0nSc 

 

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 essa turma prefere jogar? 

Nesta aula iremos realizar os desafios das páginas 128 e 129 e socializar informações na 

nossa aula. 

Legal, não é mesmo? 

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

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

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

 

 

 

https://youtu.be/dhhc6xx0nSc
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


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 volta as aulas, nossa história vai se passar em um castelo 

cheio de alegria. 

Mas tem um personagem que não sei não... Ele é muito mandão! 

Vocês não podem deixar de curtir esta aventura.  

https://youtu.be/2IHT2LuINyc 

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:  
Good Morning 

Falamos sobre nossas férias né. Coisas que fazemos nas férias 

Watch TV 

Sleep 

Play 

Travel  

Quando viajamos, pode ser de várias formas, não é? Car, Bus, Train, Plane. 

Hoje vamos fazer um plane de papel. Vamos dobrar juntos e depois podem colorir 

 

Momento LIV:  
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Como foram de recesso escolar? 

Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o São João e este momento para 

integração da família.  

A fim de resgatarmos as atividades escolares, preparamos mais uma atividade para o 

LIV em casa pensando neste retorno.  

https://youtu.be/2IHT2LuINyc


Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos o valor da gratidão.  

A gratidão é uma das emoções mais importantes do ser humano, pois ela nos conecta com 

as coisas boas de nossa vida. A gratidão nos ajuda a focar naquilo que é bom e que nos 

faz ser melhores. Ela é uma das emoções que está mais associada à satisfação na vida e 

felicidade.  

Pesquisas já demonstram os inúmeros benefícios da gratidão à saúde física e psicológica. 

Portanto, vamos praticar e ensinar nossas crianças a exercer a gratidão em seu dia a dia.  

Iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para assistir com a criança o vídeo 

que seguem em anexo.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

 

O vídeo mostra a história de um cachorrinho que luta contra uma ave para preservar as 

minhocas de seu proprietário pescador. Contudo, ao perceber que ela precisava alimentar 

seus filhotinhos, disponibiliza várias minhocas e logo depois é surpreendido com o gesto 

de agradecimento da ave que lhe retribui com vários peixes.  

Após passar o vídeo, dialogue com as crianças sobre ele. Seguem algumas sugestões de 

perguntas. Fiquem à vontade para fazer outras, de acordo com as percepções trazidas 

pelas crianças. 

1. Por que o cachorrinho não queria de início entregar a minhoca para a ave? 

2. Por que a ave queira tanto a minhoca? 

3. Por que o cachorrinho resolveu dar várias minhocas do seu proprietário para a ave? 

4. Por que a ave deu vários peixes para o cachorrinho?  

5. Quem praticou gratidão nesta história? Por quê?  

6. E você já retribuiu o favor a alguém? Como você se sentiu? 

 

PARA O 1o ANO 

 

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 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY
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