
 

 

 

 

 

 

 
 

Brincar, 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 o esporte 

preferido dos nossos colegas. 

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: 07 DE JULHO DE 2020 – 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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e não vivos  

 

OBJETIVO: Identificar os seres vivos e não vivos e suas características. 

 



Neste capítulo de Ciências, estamos aprendendo com a turminha do Eleva sobre os seres 

vivos e não vivos. 

Descobrimos o habitat de cada animal, suas características e principalmente o que são 

seres vivos e não vivos. 

Para nossa aula online, vamos fazer uma atividade muito divertida. No caderno de desenho 

ou em uma folha branquinha vamos dividir a folha em seis partes. Depois vamos sortear 

o nome de alguns amigos, os amigos escolhidos vão nos dizer o nome de algo. Em seguida 

vamos desenhar e organizar seres vivos e não vivos. Vamos lá? 

Depois vamos realizar a página 314 do módulo 2. 

https://youtu.be/q5F-VINjJlE 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Identificar a operação matemática, apresentar estratégias de 

pensamentos e realizar operações de adição e subtração. 

 

A turminha do Eleva vem realizando muitos desafios matemáticos. Eles também estão 

aprendendo a somar e subtrair. 

Esses dias, Theo ligou para sua amiga Duda para ela ajudá-lo a resolver grande desafio 

matemático.  

Vamos juntos com a turma do Eleva resolver os desafios da página 110, e mostrar para 

turminha do Eleva que estamos ficando sabidos nas operações matemáticas. 

Vamos assistir ao vídeo e descobrir mais sobre operações matemáticas. 

 

https://youtu.be/B5EhJd9lQGg 

 

 

English time:  
 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro.  

Abrir o livro na página 27, ouvir o áudio 40 e praticar pergunta e resposta de acordo com 

o exemplo. Jogar com a família o jogo da questão 2 , fazendo as perguntas e respostas 

de acordo com a questão 1.   

 

https://youtu.be/q5F-VINjJlE
https://youtu.be/B5EhJd9lQGg


Música 

Objetivo 

Identificar o timbre de vários instrumentos musicais e objetos diversos. 

O som de vários instrumentos, reconheça seus timbres (tipos de som). 

Acesse o link e aprecie os sons dos instrumentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 07 DE JULHO DE 2020 – 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e não vivos  

 

OBJETIVO: Identificar os seres vivos e não vivos e suas características. 

 

Neste capítulo de Ciências, estamos aprendendo com a turminha do Eleva sobre os seres 

vivos e não vivos. 

Descobrimos o habitat de cada animal, suas características e principalmente o que são 

seres vivos e não vivos. 

Para nossa aula online, vamos fazer uma atividade muito divertida. No caderno de desenho 

ou em uma folha branquinha vamos dividir a folha em seis partes. Depois vamos sortear 

o nome de alguns amigos, os amigos escolhidos vão nos dizer o nome de algo. Em seguida 

vamos desenhar e organizar seres vivos e não vivos. Vamos lá? 

Depois vamos realizar a página 314 do módulo 2. 

https://youtu.be/q5F-VINjJlE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ
https://youtu.be/q5F-VINjJlE


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Identificar a operação matemática, apresentar estratégias de 

pensamentos e realizar operações de adição e subtração. 

 

A turminha do Eleva vem realizando muitos desafios matemáticos. Eles também estão 

aprendendo a somar e subtrair. 

Esses dias, Theo ligou para sua amiga Duda para ela ajudá-lo a resolver grande desafio 

matemático.  

Vamos juntos com a turma do Eleva resolver os desafios da página 110, e mostrar para 

turminha do Eleva que estamos ficando sabidos nas operações matemáticas. 

Vamos assistir ao vídeo e descobrir mais sobre operações matemáticas. 

 

https://youtu.be/B5EhJd9lQGg 

 

 

English time:  
 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro.  

Abrir o livro na página 27, ouvir o áudio 40 e praticar pergunta e resposta de acordo com 

o exemplo. Jogar com a família o jogo da questão 2 , fazendo as perguntas e respostas 

de acordo com a questão 1.   

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo da aula: 

Através de atividades lúdicas desenvolver aspectos psicomotores importantes para o 

desenvolvimento infantil, a coordenação motora global, organização temporal e espacial. 

Acesse o link do vídeo que o professor Daniel escolheu e divirta-se! 

https://youtu.be/Z94ds2nlGG8 

 

 

https://youtu.be/B5EhJd9lQGg
https://youtu.be/Z94ds2nlGG8

