
 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

O Meio Ambiente é nosso maior tesouro! Esta semana os nossos 

corações estarão repletos de gratidão à mamãe natureza, por isso cheios 

de ternura iremos saborear novas aventuras. 

                                      Beijocas 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 04 DE JUNHO DE 2020 – 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. 

PROFESSORES ONLINE 

8h às 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantoria e brincadeira (Revisão) 

 

OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto lacunado para aproximar a leitura deste 

portador de maneira sistemática atribuindo compressão aos elementos do nosso código 

linguístico. 

 

Para cantar as cantigas folclóricas, uma brincadeira a turma do Eleva irá fazer. Para isso 

abra o módulo 2 da página 43 e você terá de completar as palavras que faltam. Vamos nos 

juntar a eles. Teremos que terminar o texto lacunado e compartilhar na aula on-line. Não 

se esqueçam que eles deixaram uma dica em um link para resolver este desafio. 

Vamos lá! https://youtu.be/21q78hGeNz8 

https://youtu.be/21q78hGeNz8


ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência na escola 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos e na sala virtual. 

 

Conviver na escola 

Antes do distanciamento social por causa da pandemia, nós construímos as regras de 

convivência para a nossa sala de aula e para usar os espaços de nosso Colégio. Vamos 

lembrar um pouquinho o que discutimos! 

Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras de sua escola. 

Por que as regras precisam existir na escola? 

Todos na escola seguem os combinados e desempenham um papel para viver em harmonia 

na sala presencial e virtual? 

E você o que pensa sobre isso? 

A professora conversou com Duda e Téo? Por quê? 

E você o que faz para ajudar na aula on-line? 

Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram uma história 

muito interessante no módulo 2 das páginas 181 a 183 que vocês irão conversar na aula 

remota.  Não esqueçam de assistir o link que eles socializaram conosco. 

https://youtu.be/aF4MfyO8jew 

 

 

English time:  

 
Hello kids !! Hoje preparamos uma aula diferente! 

Hoje teremos um "Storytelling"! 

A história da "Magic soup" (A sopa mágica) 

Vamos assistir com a nossa família! 

https://youtu.be/If7sDZyfSyE 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/aF4MfyO8jew
https://youtu.be/If7sDZyfSyE


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 04 DE JUNHO DE 2020 – 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. 

PROFESSORES ONLINE 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantoria e brincadeira (Revisão) 

 

OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto lacunado para aproximar a leitura deste 

portador de maneira sistemática atribuindo compressão aos elementos do nosso código 

linguístico. 

 

Para cantar as cantigas folclóricas, uma brincadeira a turma do Eleva irá fazer. Para isso 

abra o módulo 2 da página 43 e você terá de completar as palavras que faltam. Vamos nos 

juntar a eles. Teremos que terminar o texto lacunado e compartilhar na aula on-line. Não 

se esqueçam que eles deixaram uma dica em um link para resolver este desafio. 

Vamos lá! https://youtu.be/21q78hGeNz8 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência na escola 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos e na sala virtual. 

 

Conviver na escola 

Antes do distanciamento social por causa da pandemia, nós construímos as regras de 

convivência para a nossa sala de aula e para usar os espaços de nosso Colégio. Vamos 

lembrar um pouquinho o que discutimos! 

Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras de sua escola. 

Por que as regras precisam existir na escola? 

https://youtu.be/21q78hGeNz8


Todos na escola seguem os combinados e desempenham um papel para viver em harmonia 

na sala presencial e virtual? 

E você o que pensa sobre isso? 

A professora conversou com Duda e Téo? Por quê? 

E você o que faz para ajudar na aula on-line? 

Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram uma história 

muito interessante no módulo 2 das páginas 181 a 183 que vocês irão conversar na aula 

remota.  Não esqueçam de assistir o link que eles socializaram conosco. 

https://youtu.be/aF4MfyO8jew 

 

 

English time:  
 

Hello kids !! Hoje preparamos uma aula diferente! 

Hoje teremos um "Storytelling"! 

A história da "Magic soup" (A sopa mágica) 

Vamos assistir com a nossa família! 

https://youtu.be/If7sDZyfSyE 
 

https://youtu.be/aF4MfyO8jew
https://youtu.be/If7sDZyfSyE

