
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTAMOS REINICIANDO A NOSSA AULA REMOTA E A ALEGRIA DESTA 

SEMANA IRÁ PREENCHER OS NOSSOS CORAÇÕES SAUDOSOS! ESTAREMOS 
REPLETOS DE TERNURA PARA O INÍCIO DE NOVAS AVENTURAS. 

                                      BEIJOCAS 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
DATA: 02 DE JULHO 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: Cantiga com lacunado 
 
OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto lacunado para aproximar a leitura deste 
portador de maneira sistemática, atribuindo compressão aos elementos do nosso código 
linguístico. 
Quem já conhece bem a música do “Peixe Vivo”? Vamos cantar para relembrar esta 
cantiga que faz parte da nossa cultura! 
Use a sua “super” memória para completar a letra desta música no módulo 2 da página 58 
e vamos cantarolar juntos na aula online! 
Não se esqueçam que a pró deixou um link para resolver este desafio. 



Vamos lá!  
 

https://youtu.be/bhqMgpLloY0 
 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 
ATIVIDADE: Espaços públicos e privados 
 
OBJETIVO: Identificar os tipos de espaços públicos ou privados e as suas regras de 
convivência. 
Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras dos espaços públicos ou privados. 
Por que as regras precisam existir? 
Todos desempenham um papel para viver em harmonia nestes espaços? 
E você o que pensa sobre isso? 
E você o que faz para ajudar a cumprir estas regras? 
Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram uma história 
muito interessante no módulo 2 das páginas 185 e 186 que vocês irão conversar na aula 
remota.  Não esqueçam de assistir ao link que eles socializaram conosco. 
https://youtu.be/qmjnWS5daXc 
 
 
English time:  

Good Morning!! 

Estamos falando sobre Fazenda não é mesmo? Antes do recesso, vimos sobre os animais 
da Fazenda certo? E quem trabalha na fazenda?  The farmer – o fazendeiro. Vamos 
conhecer o que faz um Farmer (fazendeiro). 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WtH7hNKyOD8 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 02 DE JULHO 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: Cantiga com lacunado 
 
OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto lacunado para aproximar a leitura deste 
portador de maneira sistemática, atribuindo compressão aos elementos do nosso código 
linguístico. 
Quem já conhece bem a música do “Peixe Vivo”? Vamos cantar para relembrar esta 
cantiga que faz parte da nossa cultura! 
Use a sua “super” memória para completar a letra desta música no módulo 2 da página 58 
e vamos cantarolar juntos na aula online! 
Não se esqueçam que a pró deixou um link para resolver este desafio. 
Vamos lá!  
 

https://youtu.be/bhqMgpLloY0 
 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 
ATIVIDADE: Espaços públicos e privados 
 
OBJETIVO: Identificar os tipos de espaços públicos ou privados e as suas regras de 
convivência. 
Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras dos espaços públicos ou privados. 
Por que as regras precisam existir? 
Todos desempenham um papel para viver em harmonia nestes espaços? 
E você o que pensa sobre isso? 
E você o que faz para ajudar a cumprir estas regras? 



Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram uma história 
muito interessante no módulo 2 das páginas 185 e 186 que vocês irão conversar na aula 
remota.  Não esqueçam de assistir ao link que eles socializaram conosco. 
https://youtu.be/qmjnWS5daXc 
 
 
English time:  

Good Morning!! 

Estamos falando sobre Fazenda não é mesmo? Antes do recesso, vimos sobre os animais 
da Fazenda certo? E quem trabalha na fazenda?  The farmer – o fazendeiro. Vamos 
conhecer o que faz um Farmer (fazendeiro). 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WtH7hNKyOD8 
 


