
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 e B 

DATA: 6 DE JULHO 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro online 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, Natália,Daniel 

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 1° ano B - Prós: 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: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Estudo da Língua (letras e sílabas) 

 

OBJETIVO: Reconhecer uma legenda, identificar a quantidade de letras e sílabas de 

uma palavra. 

 

Nesta parte do livro, estamos aprendendo muito sobre cantigas populares. 

Nossa a turma do Eleva está adorando relembrar as cantigas que eles aprenderam lá no 

grupo 2. 

Agora vamos falar um pouco sobre as festas populares, são elas que trazem muitas 

cantigas e músicas folclóricas. Vamos conhecer um pouco mais realizando a leitura da 

página 64. 

 Para deixar nossa aula mais animada, vamos juntos com a turma do Eleva identificar a 

quantidade de sílabas e letras de uma palavra na página 65. 

#fica a dica: para descobrir quantas sílabas temos em uma palavra, vamos juntos bater 

palmas na hora de pronunciar a palavra. 

Vamos acessar o link e fazer novas descobertas sobre as sílabas. 

https://youtu.be/kwtTK3TW4rs 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Corpo Humano 

 

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

Olá turma! 

Estamos estudando em ciências o corpo Humano e suas partes, características. São tantas 

curiosidades sobre este tema, não é mesmo? 

https://youtu.be/kwtTK3TW4rs


Iremos apreciar no módulo 2 as páginas 332à 333 dialogando sobre o tema e depois vamos 

colocar a mão na massa, na página 335 vamos registrar tudo que aprendemos. 

E vocês acham que terminamos? 

Não! 

Vamos continuar com nossas investigações, vamos lá? 

Então agora juntos realizar a página 336 e registrar nossas aprendizagens. 

Deixei um vídeo muito interessante sobre o corpo humano. 

https://youtu.be/qelEiERtEUY 

 

 

MOVIMENTO: 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

ATIVIDADES: 

 

- Será feito um rápido alongamento e aquecimento para iniciar as atividades; 

- Iremos fazer a brincadeira da “Estátua”, depois vamos fazer a brincadeira do “Vivo ou 

Morto” e pra finalizar faremos um Bingo. 

 

 

English time:  
 

Tuesday, July 06, 2021 

 

Good Morning 

 

We are back! How was your vacation 

Como foram as férias? 

Brincaram muito, dormiram até tarde, assistiram filmes 

Vou mostrar as coisas mais legais que fiz nas minhas férias. (Mostrar um Power Point). 

Se der tempo, vamos ouvir uma história.  

https://youtu.be/qelEiERtEUY

