
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 14 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: Ciclo de Vida  

 

OBJETIVO: Identificar o ciclo de vida dos seres vivos e suas características. 

 



Os nossos estudos de Ciências estão cada vez mais desafiantes! Iremos neste capítulo 

nos aprofundar no ciclo de vida dos seres vivos. Para este estudo, precisaremos acessar 

os links abaixo, assim iremos perceber como é bacana a natureza. 

Os desafios não param! Vocês deveram desvendar o ciclo de vida de outros seres vivos. 

Para esta proposta, vamos fazer uma atividade muito divertida no módulo 2 páginas 315. 

Na aula remota iremos socializar nossas descobertas e ouvirmos os comentários dos 

nossos colegas. 

Até lá! 

https://youtu.be/rEKNKkvgKV0 

https://youtu.be/oaJH-UGnlpc 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Realizar a leitura de tabela e apresentar estratégias de pensamentos e 

realizar os desafios propostos. 

 

Dona Maria quer preparar um lanche para a turminha do Eleva. Para ajudarmos Dona 

Maria a saber a quantidade de cada componente do lanche, precisaremos fazer a leitura 

da tabela do módulo 2 da página 113. 

Vamos juntos com a turma do Eleva resolver os desafios, e mostrar para eles do Eleva 

que estamos ficando sabidos na leitura de tabelas. 

Vamos assistir à pista para solucionar esta investigação matemática! 

https://youtu.be/K9R5OCocIp4 

 

English time:  

 
July, Tuesday, 14th, 2020     -  Terça feira, 14 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos iniciar assistindo o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Agora vamos fazer os exercícios da página 29.  

https://youtu.be/rEKNKkvgKV0
https://youtu.be/oaJH-UGnlpc
https://youtu.be/K9R5OCocIp4
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE


No exercício 1, ouvir o áudio e repetir as palavras.  

No exercício 2, passar o lápis por cima dos pontilhados. 

Exercício 4, desenhar uma linha ligando a letra à palavra que comece com ela. 

 
 

Música 

Objetivo: Timbre (qualidade/tipo) 

A voz como instrumento musical. 

Apreciar peça onde a voz é levada ao seu ápice técnico e limite de 

extensão. Acesse o link. 

https://youtu.be/rxGy83aipbY  (A Rainha da noite) 

Da obra de Mozart - A Flauta Mágica  

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 14 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: Ciclo de Vida  

 

OBJETIVO: Identificar o ciclo de vida dos seres vivos e suas características. 

 

https://youtu.be/rxGy83aipbY


Os nossos estudos de Ciências estão cada vez mais desafiantes! Iremos neste capítulo 

nos aprofundar no ciclo de vida dos seres vivos. Para este estudo, precisaremos acessar 

os links abaixo, assim iremos perceber como é bacana a natureza. 

Os desafios não param! Vocês deveram desvendar o ciclo de vida de outros seres vivos. 

Para esta proposta, vamos fazer uma atividade muito divertida no módulo 2 páginas 315. 

Na aula remota iremos socializar nossas descobertas e ouvirmos os comentários dos 

nossos colegas. 

Até lá! 

https://youtu.be/rEKNKkvgKV0 

https://youtu.be/oaJH-UGnlpc 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Realizar a leitura de tabela e apresentar estratégias de pensamentos e 

realizar os desafios propostos. 

 

Dona Maria quer preparar um lanche para a turminha do Eleva. Para ajudarmos Dona 

Maria a saber a quantidade de cada componente do lanche, precisaremos fazer a leitura 

da tabela do módulo 2 da página 113. 

Vamos juntos com a turma do Eleva resolver os desafios, e mostrar para eles do Eleva 

que estamos ficando sabidos na leitura de tabelas. 

Vamos assistir à pista para solucionar esta investigação matemática! 

https://youtu.be/K9R5OCocIp4 

 

English time:  

 
July, Tuesday, 14th, 2020     -  Terça feira, 14 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos iniciar assistindo o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Agora vamos fazer os exercícios da página 29.  

https://youtu.be/rEKNKkvgKV0
https://youtu.be/oaJH-UGnlpc
https://youtu.be/K9R5OCocIp4
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE


No exercício 1, ouvir o áudio e repetir as palavras.  

No exercício 2, passar o lápis por cima dos pontilhados. 

Exercício 4, desenhar uma linha ligando a letra à palavra que comece com ela. 

 
 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes para 

o desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle respiratório e 

motricidade fina. 

 

Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais: 

- Rolos de papel higiênico; 

- Barbante/cordão/cadarço 

- Fita adesiva/durex 

- Papel 

Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY 

 

 

 

https://youtu.be/jqsHNehxlSY

