
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oi, turminha! Esta é uma semana muito especial, pois 

comemoramos o dia do amigo e o dia da vovó e do vovô! Vamos iniciar 

a semana com muita alegria desejando a todos os nossos amigos e avós 

uma linda semana!   

Não se esqueça de deixar sobre a sua mesa todos os materiais 

escolares que vamos precisar para a aula de hoje! 

Vamos lá? 

                                                 Mil Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 21 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: Ser Vivo e seu habitat 

 

OBJETIVO: Relacionar o ser vivo ao seu habitat natural. 



Estudando o Meio Ambiente, vimos que os seres vivos têm o seu habitat natural e 

precisamos preservar este ambiente para mantermos o equilíbrio ecológico. Estamos 

finalizando o capítulo 4 do módulo 2 e juntos percebemos a importância da vida no 

Planeta. Vamos lembrar do que já vimos e ajudar a turminha do Eleva a realizar as 

atividades no módulo 2 páginas 316 e 317. É muito legal aprender coisas sobre o ciclo 

da vida e os seres vivos! A Natureza é surpreendente! Na aula remota iremos socializar 

nossas descobertas com os nossos colegas. 

Até lá! 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de 

cálculos para resolver problemas. 

 

Na aula de hoje vamos nos divertir com o jogo de dardos! A pró irá brincar com vocês 

e juntos vamos adicionar os pontos e fazer cálculo mental. E junto com a turma do 

Eleva iremos resolver as situações problemas do módulo 2 da página 115. 

Para resolver os desafios você poderá utilizar material de contagem, desenhos, palitos 

de picolé. Assim, ficará mais fácil adicionar as quantidades. 

 

Vamos nos divertir e aprender matemática com o jogo bem legal!  Para isso acesse o 

link e junto com um adulto se divirta pra valer! 
https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/agaleriadasoperacoesmatematicas/index1.html 

 

 

English time: Ver a sala do classroom 
 

July, Tuesday, 21th , 2020  -  Terça feira, 21 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “paper toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

01 folha de papel 

Tesoura 

Cola 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor. 

https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/agaleriadasoperacoesmatematicas/index1.html


Música 

OBJETIVO: Identificar o timbre dos instrumentos de sopro. 

Apreciar por Ronaldo Miranda: Variações sérias sobre um tema de Anacleto de 

Medeiros. 

Vídeo da semana: https://youtu.be/k_ICN8XFoOI 

 

METODOLOGIA 

Jogo de adivinhar o instrumento. (Sopro) 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 21 DE JULHO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Ser Vivo e seu habitat 

 

OBJETIVO: Relacionar o ser vivo ao seu habitat natural. 

 

Estudando o Meio Ambiente, vimos que os seres vivos têm o seu habitat natural e 

precisamos preservar este ambiente para mantermos o equilíbrio ecológico. Estamos 

finalizando o capítulo 4 do módulo 2 e juntos percebemos a importância da vida no 

Planeta. Vamos lembrar do que já vimos e ajudar a turminha do Eleva a realizar as 

atividades no módulo 2 páginas 316 e 317. É muito legal aprender coisas sobre o ciclo 

da vida e os seres vivos! A Natureza é surpreendente! Na aula remota iremos socializar 

nossas descobertas com os nossos colegas. 

Até lá! 

 

https://youtu.be/k_ICN8XFoOI


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de 

cálculos para resolver problemas. 

 

Na aula de hoje vamos nos divertir com o jogo de dardos! A pró irá brincar com vocês 

e juntos vamos adicionar os pontos e fazer cálculo mental. E junto com a turma do 

Eleva iremos resolver as situações problemas do módulo 2 da página 115. 

Para resolver os desafios você poderá utilizar material de contagem, desenhos, palitos 

de picolé. Assim, ficará mais fácil adicionar as quantidades. 

 

Vamos nos divertir e aprender matemática com o jogo bem legal!  Para isso acesse o 

link e junto com um adulto se divirta pra valer! 
https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/agaleriadasoperacoesmatematicas/index1.html 

 

 

English time: Ver a sala do classroom 
 

July, Tuesday, 21th , 2020  -  Terça feira, 21 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “paper toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

01 folha de papel 

Tesoura 

Cola 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor. 

 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas, estimular o desenvolvimento infantil e 

suas capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-

manual, tempo de reação, etc. 

 

https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/agaleriadasoperacoesmatematicas/index1.html


Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 

 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg 

 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg

