
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oba, a semana já começou e com ela muitas descobertas iremos fazer! Para 

isso, precisaremos de muita disposição e de todos os materiais disponíveis na mesa. 

Não esqueçam de colocar a alegria e o sentimento gratidão! 

Venham participar da aventura e da investigação!  

Te esperamos lá! 

                                                                Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 13 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-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 Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura: Festas populares 

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual: Convite e seus elementos. Ampliar o 

repertório sobre as festas populares realizando a escrita espontânea de uma lista. 

 



Hoje iremos juntos com a turminha do Eleva investigar uma festa popular que acontece 

em quase todo o Brasil! Para isso, vocês deverão acessar a vídeo aula e o link deste evento 

popular, prestem muita atenção porque a investigação vai começar. 

Agora, na aula remota iremos discutir sobre tudo investigado, pois construiremos uma 

lista, no caderno de pauta, com os personagens que estão presentes no conto popular. 

Lembrem que para esta produção precisaremos refletir sobre a escrita e depois 

compartilhar na aula on-line para concluirmos a etapa da revisão de produção. 

Prosseguiremos abrindo o módulo 2 na página 68, para juntos compartilharmos o convite 

que a turma do Eleva deixou.  

Observem os elementos do convite, pois agora ficou fácil entendermos este desafio. 

Vídeo aula com a pró Marcinha:  https://youtu.be/PQZkQf85QH4 

 

História do Bumba meu boi: https://youtu.be/O_Bt6tjFfwA 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Paisagens e lugares variados  

 

OBJETIVO: Identificar paisagens e lugares variados no caça palavra. 

O Brasil tem muitas paisagens e lugares variados, por isso a turminha do Eleva está 

encantado em reconhecer estes ambientes. 

Antes disso, compartilhem uma pista em forma de link que eles deixaram de um passeio 

bem divertido. 

Vamos juntos fazer novas descobertas com a turma do Eleva? 

Prosseguiremos, realizando as atividades das páginas 246 do módulo 2.  

Vamos acessar o link e descobrir e resolver este desafio. 

https://youtu.be/5_SBjKv-c5g 

 

English time:  

 

Data:  July, Monday, 13th, 2020  -  Segunda feira, 13 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

https://youtu.be/PQZkQf85QH4
https://youtu.be/O_Bt6tjFfwA
https://youtu.be/5_SBjKv-c5g


Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U60sOQxbO4I 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo. Não se esqueça de colocar a data em inglês como está acima 

ok. 

 

Momento LIV: 

Objetivo: trabalhar a criatividade.  

 

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente à História “Campeonato de 

Pareidolia ”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l934Rd3GmEw&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

A proposta é brincar de pareidolia juntos em colaboração.  

Assim, juntos vocês vão procurar caras bichos e coisas em outras coisas, como, por 

exemplo, quando a gente acha uma imagem de carneiro nas nuvens sem que tenha o 

desenho dela ali de verdade, ou quando a gente vê o formato de uma lua na mancha do 

espelho do banheiro. Ao encontrar a imagem nas coisas, vocês devem registrar através 

de foto ou desenho e enviar para a gente aqui no Google Classroom com a explicação da 

imagem que encontraram.  

Boa diversão e até a próxima aventura! 

 
  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 13 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-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, Camila, João 

https://www.youtube.com/watch?v=U60sOQxbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=l934Rd3GmEw&feature=youtu.be


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura: Festas populares 

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual: Convite e seus elementos. Ampliar o 

repertório sobre as festas populares realizando a escrita espontânea de uma lista. 

 

Hoje iremos juntos com a turminha do Eleva investigar uma festa popular que acontece 

em quase todo o Brasil! Para isso, vocês deverão acessar a vídeo aula e o link deste evento 

popular, prestem muita atenção porque a investigação vai começar. 

Agora, na aula remota iremos discutir sobre tudo investigado, pois construiremos uma 

lista, no caderno de pauta, com os personagens que estão presentes no conto popular. 

Lembrem que para esta produção precisaremos refletir sobre a escrita e depois 

compartilhar na aula on-line para concluirmos a etapa da revisão de produção. 

Prosseguiremos abrindo o módulo 2 na página 68, para juntos compartilharmos o convite 

que a turma do Eleva deixou.  

Observem os elementos do convite, pois agora ficou fácil entendermos este desafio. 

Vídeo aula com a pró Marcinha:  https://youtu.be/PQZkQf85QH4 

 

História do Bumba meu boi: https://youtu.be/O_Bt6tjFfwA 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Paisagens e lugares variados  

 

OBJETIVO: Identificar paisagens e lugares variados no caça palavra. 

O Brasil tem muitas paisagens e lugares variados, por isso a turminha do Eleva está 

encantado em reconhecer estes ambientes. 

Antes disso, compartilhem uma pista em forma de link que eles deixaram de um passeio 

bem divertido. 

Vamos juntos fazer novas descobertas com a turma do Eleva? 

Prosseguiremos, realizando as atividades das páginas 246 do módulo 2.  

Vamos acessar o link e descobrir e resolver este desafio. 

https://youtu.be/5_SBjKv-c5g 

 

 

https://youtu.be/PQZkQf85QH4
https://youtu.be/O_Bt6tjFfwA
https://youtu.be/5_SBjKv-c5g


English time:  

 

Data:  July, Monday, 13th, 2020  -  Segunda feira, 13 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U60sOQxbO4I 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo. Não se esqueça de colocar a data em inglês como está acima 

ok. 

 

Teatro 

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa vídeo-aula uma prática de Yoga!  

Acesse o link - https://youtu.be/QjIsnoArqzU 

 

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a união do 

corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com a mente.  Além 

disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e harmonia, seja nas ações, 

pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos benefícios nós!  

E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? Vamos 

descobrir? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U60sOQxbO4I
https://youtu.be/QjIsnoArqzU

