
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 22 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: Leitura e Interpretação do texto - Convite 

 

OBJETIVO: Compreender e interpretar as informações de um convite. 

 



Será que temos algum aniversariante neste mês de julho? Geralmente comemoramos os 

nossos aniversários com uma festinha reunindo nossos amigos para cantar os parabéns 

e comer nosso bolo. Não é verdade? Assim, a festa de aniversário é considerada uma 

festa privada, diferente das festas populares que vimos até agora.  

A turminha do Eleva convida você a observar atentamente na nossa aula as 

características do texto “Convite” e junto com a pró dialogar a respeito da compreensão 

desse tipo de texto. Para isso, vamos abrir o módulo 2 nas páginas 79 e 80, e na aula 

virtual iremos socializar nossos conhecimentos e realizar as atividades com a ajuda da 

pró. 

Vamos lá! 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números e Quantidades. 

 

Objetivos: Compor e decompor números de até duas ordens. Comparar números maiores 

e menores. 

 

Hoje nossa aula virtual está cheia de desafios! A pró irá mostrar para você cartas de 

baralhos e você terá que descobrir qual o maior e menor número de cada grupo de cartas 

apresentados. Vamos lá?  E a turminha do Eleva está precisando da sua ajuda para 

formar grupos de dez unidades. Isso mesmo! Vamos trabalhar com as dezenas exatas e 

o desafio agora é você descobrir como compor uma dezena. Será que você consegue? 

Mãos à obra!  E para testar nossos conhecimentos, a turminha do Eleva está pedindo a 

nossa ajuda para realizar as atividades no módulo 2 páginas 120 e 121. Então, fique 

atento às nossas aulas virtuais e aprenda cada vez mais! 

 

Pratique um pouco mais jogando um jogo bem legal no link abaixo. 
https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/barcooperacoesmatematicav2/index1.html 

 

English time:  

July, Wednesday, 22th, 2020 - Quarta feira, 22 de Julho de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/barcooperacoesmatematicav2/index1.html


Vamos abrir o work book na página 13. Na primeira questão ouvir o áudio 08 e marcar 

as figuras com V para correto ou X para errado. Na segunda questão, Pintar os locais 

com pontos e falar o nome dos objetos. 

Depois fazer a atividade da página 14. Na primeira questão ouvir o áudio 09 e colorir a 

quantidade de objetos que escutar. Na segunda questão contar a quantidade de objetos 

que tem na sala de aula de acordo com o quadro ao lado.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

 Teatro:  

Apreciação Teatral e Dia do Amigo 

 

Respeitável Público, hoje trouxemos para vocês o link de um Espetáculo Teatral do 

Grupo Stripulia! É isso mesmo! Não estamos podendo ir para o teatro, mas o teatro veio 

até nós! Oba!!!!!! Assistam ao vídeo de abertura da Pró Cami e depois é só dar o play no 

LINK do Teatro.  Qual será a história? Uma dica: Tem bichinhos de jardim e tem uma 

mensagem linda sobre AMIZADE!!! Bom Espetáculo! 

Assistam com bem atenção! No nosso próximo encontro falaremos sobre o Espetáculo! 

Quem tem amigos, tem tudo! 

Sugestão: Após assistir ao Espetáculo, gravar uma mensagem de amizade de áudio ou 

vídeo, fazer um desenho ou até mesmo uma carta e enviar para algum amigo/ amiga!  

 

LINK DO VIDEO DE PRO CAMI CONVIDANDO PARA A APRECIAÇÃO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s 

 

LINK DO VIDEO DO STRIPULIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 22 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: Leitura e Interpretação do texto - Convite 

 

OBJETIVO: Compreender e interpretar as informações de um convite. 

 

Será que temos algum aniversariante neste mês de julho? Geralmente comemoramos os 

nossos aniversários com uma festinha reunindo nossos amigos para cantar os parabéns 

e comer nosso bolo. Não é verdade? Assim, a festa de aniversário é considerada uma 

festa privada, diferente das festas populares que vimos até agora.  

A turminha do Eleva convida você a observar atentamente na nossa aula as 

características do texto “Convite” e junto com a pró dialogar a respeito da compreensão 

desse tipo de texto. Para isso, vamos abrir o módulo 2 nas páginas 79 e 80, e na aula 

virtual iremos socializar nossos conhecimentos e realizar as atividades com a ajuda da 

pró. 

Vamos lá! 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números e Quantidades. 

 

Objetivos: Compor e decompor números de até duas ordens. Comparar números maiores 

e menores. 

 



Hoje nossa aula virtual está cheia de desafios! A pró irá mostrar para você cartas de 

baralhos e você terá que descobrir qual o maior e menor número de cada grupo de cartas 

apresentados. Vamos lá?  E a turminha do Eleva está precisando da sua ajuda para 

formar grupos de dez unidades. Isso mesmo! Vamos trabalhar com as dezenas exatas e 

o desafio agora é você descobrir como compor uma dezena. Será que você consegue? 

Mãos à obra!  E para testar nossos conhecimentos, a turminha do Eleva está pedindo a 

nossa ajuda para realizar as atividades no módulo 2 páginas 120 e 121. Então, fique 

atento às nossas aulas virtuais e aprenda cada vez mais! 

 

Pratique um pouco mais jogando um jogo bem legal no link abaixo. 
https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/barcooperacoesmatematicav2/index1.html 

 

English time:  

July, Wednesday, 22th, 2020  - Quarta feira, 22 de Julho de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 13. Na primeira questão ouvir o áudio 08 e marcar 

as figuras com V para correto ou X para errado. Na segunda questão, Pintar os locais 

com pontos e falar o nome dos objetos. 

Depois fazer a atividade da página 14. Na primeira questão ouvir o áudio 09 e colorir a 

quantidade de objetos que escutar. Na segunda questão contar a quantidade de objetos 

que tem na sala de aula de acordo com o quadro ao lado.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

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 

 

 

https://www.efuturo.com.br/jogosseducoficial/barcooperacoesmatematicav2/index1.html
https://youtu.be/k_ICN8XFoOI


METODOLOGIA 

Jogo de adivinhar o instrumento. (Sopro) 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

Assistam com bem atenção! No nosso próximo encontro falaremos sobre o Espetáculo! 

Quem tem amigos, tem tudo! 

Sugestão: Após assistir ao Espetáculo, gravar uma mensagem de amizade de áudio ou 

vídeo, fazer um desenho ou até mesmo uma carta e enviar para algum amigo / amiga!  

 

 


