
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 23 DE julho DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações-Problemas  

 

OBJETIVO: Construir estratégias de cálculos para compor uma dezena. 

 



Você já parou para brincar com as suas próprias mãos e descobrir que com elas 

podemos aprender a adicionar e subtrair quantidades? Pois é! Hoje, a turminha do 

Eleva, junto conosco, irá construir diferentes maneiras de formar o número 10 

juntando duas quantidades, e para isso vamos utilizar as nossas mãos. A pró vai te 

ajudar na construção de boas estratégias e certamente você ficará ainda mais esperto 

na Matemática! 

Após brincarmos na nossa aula virtual, você poderá registrar suas descobertas no 

módulo 2 da página 122.  

E para se divertir ainda mais, você pode acessar o link com a aula da pró Margarida 

para compor a dezena com os dedos das mãos. Vamos lá! 

 

E para se divertir ainda mais, você pode acessar o link com a aula da pró Margarida 

para compor a dezena com os dedos das mãos. Vamos lá! 

https://youtu.be/R1CFWf0M-6A 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Reconhecendo as regras  

 

OBJETIVO: Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive 

(doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e 

das regras que os regem.  

 

Estamos finalizando o capítulo 4 do módulo 2 e nele aprendemos a importância de 

seguirmos as regras nos diversos ambientes que vivemos. Na nossa aula virtual, vamos 

dialogar a respeito desse tema e socializar nossas vivências. A turma do Eleva nos 

convida a pensarmos sobre as diversas regras nos locais públicos e privados. Mas, o 

que você pensa sobre isso? Será que estas regras são mesmo importantes para a vida 

em sociedade? O que você acha? 

Vamos juntos debater sobre o tema e realizar a atividade no módulo 2 páginas 189, 

190 e 191.  

Venha e participe da nossa aula! 

A pró Marcinha (1o C) preparou um vídeo bem interessante. Acesse o link e assista com 

a sua família.  

https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ 

 

https://youtu.be/R1CFWf0M-6A
https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ


English time:  

 

July, Thursday,  23th, 2020 - Quinta feira, 23 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Ananda ensinando a fazer um “puppet”. 

Vamos nos divertir muito com esse brinquedo. 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 23 DE julho DE 2020 – QUINTA-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, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações-Problemas  

 

OBJETIVO: Construir estratégias de cálculos para compor uma dezena. 

 

Você já parou para brincar com as suas próprias mãos e descobrir que com elas 

podemos aprender a adicionar e subtrair quantidades? Pois é! Hoje, a turminha do 

Eleva, junto conosco, irá construir diferentes maneiras de formar o número 10 

juntando duas quantidades, e para isso vamos utilizar as nossas mãos. A pró vai te 

ajudar na construção de boas estratégias e certamente você ficará ainda mais esperto 

na Matemática! 

Após brincarmos na nossa aula virtual, você poderá registrar suas descobertas no 

módulo 2 da página 122.  



E para se divertir ainda mais, você pode acessar o link com a aula da pró Margarida 

para compor a dezena com os dedos das mãos. Vamos lá! 

 

E para se divertir ainda mais, você pode acessar o link com a aula da pró Margarida 

para compor a dezena com os dedos das mãos. Vamos lá! 

https://youtu.be/R1CFWf0M-6A 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Reconhecendo as regras  

 

OBJETIVO: Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive 

(doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e 

das regras que os regem.  

 

Estamos finalizando o capítulo 4 do módulo 2 e nele aprendemos a importância de 

seguirmos as regras nos diversos ambientes que vivemos. Na nossa aula virtual, vamos 

dialogar a respeito desse tema e socializar nossas vivências. A turma do Eleva nos 

convida a pensarmos sobre as diversas regras nos locais públicos e privados. Mas, o 

que você pensa sobre isso? Será que estas regras são mesmo importantes para a vida 

em sociedade? O que você acha? 

Vamos juntos debater sobre o tema e realizar a atividade no módulo 2 páginas 189, 

190 e 191.  

Venha e participe da nossa aula! 

A pró Marcinha (1o C) preparou um vídeo bem interessante. Acesse o link e assista com 

a sua família.  

https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ 

 

English time:  

 

July, Thursday, 23th, 2020 - Quinta feira, 23 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Ananda ensinando a fazer um “puppet”. 

Vamos nos divertir muito com esse brinquedo.  

https://youtu.be/R1CFWf0M-6A
https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ

