
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 15 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Compreensão e Interpretação do texto 

 

OBJETIVO: Compreender e interpretar as informações de um convite. 

 

Os festejos do bumba meu boi estão relacionados a uma lenda que tem várias versões. 

São festejos populares que mobilizam muitas regiões do Brasil!  

A turminha do Eleva na aula anterior deixou um convite e nós observamos e 

compartilhamos alguns elementos que eles possuem.    



Agora iremos acessar a vídeo aula e o link de outra versão deste conto para realizarmos 

o desafio do módulo 2 páginas 69. 

Na aula virtual iremos falar um pouco sobre as festas populares e socializarmos nossas 

descobertas com a proposta da plataforma Eleva. 

Vamos começar a aventura? Acesse os links e viva um mundo de alegria! 

Vídeo aula  https://youtu.be/3Qxxj_neXqs 

https://youtu.be/joojWl0EfKw 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Revisando os dias da semana e realizando desafios da adição. 

 

Objetivos: Identificar os dias da semana e realizar desafios com a adição. 

 

Você se lembra qual é o primeiro dia da semana? 

A turminha do Eleva está construindo uma lista e precisa da nossa ajuda. Vamos lá! 

Os desafios não param por aí não... agora deveremos encontrar os números que fazem 

parte do círculo desta turminha. 

Para isso deveremos estar atentos à legenda que se encontra no módulo 2 da página 114. 

Na aula virtual iremos compartilhar nossas descobertas revisando o conteúdo estudado. 

Não se esqueçam, pois se tratando de diversão, eles deixaram um link bem animado 

falando da matemática no dia a dia. Confiram! 

https://youtu.be/8L6K69vbyAI 

 

English time:  

July, Wednesday, 15th , 2020     - Quarta feira, 15 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 30. 

Vamos fazer o exercício 1 acompanhando o vídeo. Vamos enumerar as imagens do vídeo 

de acordo com a ordem que aparecem no vídeo. Exemplo – Duck (Pato) Numero 1. 

Vídeo: https://youtu.be/oD0GUsLDA3I 

 

https://youtu.be/3Qxxj_neXqs
https://youtu.be/joojWl0EfKw
https://youtu.be/8L6K69vbyAI
https://youtu.be/oD0GUsLDA3I


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? 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 15 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Compreensão e Interpretação do texto 

 

OBJETIVO: Compreender e interpretar as informações de um convite. 

 

Os festejos do bumba meu boi estão relacionados a uma lenda que tem várias versões. 

São festejos populares que mobilizam muitas regiões do Brasil!  

A turminha do Eleva na aula anterior deixou um convite e nós observamos e 

compartilhamos alguns elementos que eles possuem.    

Agora iremos acessar a vídeo aula e o link de outra versão deste conto para realizarmos 

o desafio do módulo 2 páginas 69. 

https://youtu.be/QjIsnoArqzU


Na aula virtual iremos falar um pouco sobre as festas populares e socializarmos nossas 

descobertas com a proposta da plataforma Eleva. 

Vamos começar a aventura? Acesse os links e viva um mundo de alegria! 

Vídeo aula  https://youtu.be/3Qxxj_neXqs 

https://youtu.be/joojWl0EfKw 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Revisando os dias da semana e realizando desafios da adição. 

 

Objetivos: Identificar os dias da semana e realizar desafios com a adição. 

 

Você se lembra qual é o primeiro dia da semana? 

A turminha do Eleva está construindo uma lista e precisa da nossa ajuda. Vamos lá! 

Os desafios não param por aí não... agora deveremos encontrar os números que fazem 

parte do círculo desta turminha. 

Para isso deveremos estar atentos à legenda que se encontra no módulo 2 da página 114. 

Na aula virtual iremos compartilhar nossas descobertas revisando o conteúdo estudado. 

Não se esqueçam, pois se tratando de diversão, eles deixaram um link bem animado 

falando da matemática no dia a dia. Confiram! 

https://youtu.be/8L6K69vbyAI 

 

English time:  

July, Wednesday, 15th , 2020     - Quarta feira, 15 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 30. 

Vamos fazer o exercício 1 acompanhando o vídeo. Vamos enumerar as imagens do vídeo 

de acordo com a ordem que aparecem no vídeo. Exemplo – Duck (Pato) Numero 1. 

Vídeo: https://youtu.be/oD0GUsLDA3I 

 

 

https://youtu.be/3Qxxj_neXqs
https://youtu.be/joojWl0EfKw
https://youtu.be/8L6K69vbyAI
https://youtu.be/oD0GUsLDA3I


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  

 

 

https://youtu.be/rxGy83aipbY

