
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olá Pessoal! Nossa essa semana nós vamos juntos com a turma do Eleva 

fazer novas descobertas, conhecer novas histórias e solucionar grandes 

desafios matemáticos. 

Tenho certeza que todos estão preparados! Então, vamos mergulhar no 

MUNDO da APRENDIZAGEM!  

Espero por vocês.  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 27 DE julho DE 2020 – SEGUNDA-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 Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  
 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura e Interpretação da música    

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual, ampliar o repertório musical, identificar 

e localizar versos, estrofes e palavras que rimam e realizar a escrita espontânea de 

palavras. 

 

Torugo estava vendo algumas fotos no seu computador, de repente encontrou algumas 

do carnaval deste ano. Saudoso relembrou as fantasias dos seus colegas, a música que 

estava tocando no dia do baile e como sua amiga Duda estava contente com os confetes 

e serpentinas. 

E vocês, se lembram da nossa festa de carnaval? 

Foi divertido, não foi? 

Vamos relembrar uma das, músicas do nosso carnaval acessando o link e realizando na 

nossa aula online as páginas do livro 83 e 84. Vamos nessa! 

 

https://youtu.be/MS6GL-KDx34 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: A Escola  

 

OBJETIVO: Relembrar nosso ambiente escolar, ouvir os sentimentos e sensações sobre 

este momento que estamos enfrentando. 

Nossa! como a turminha do Eleva está animada hoje, eles também estão como nós tendo 

aulas online. 

Hoje nossa aula será muito parecida com a deles, vamos relembrar como é a nossa escola, 

quais são os lugares que mais gostamos de ir e nossa aula preferida. 

Ah! Para isso acontecer a professora separou uma história bem divertida, é a história 

que conta como é a Escola do Marcelo de Ruth Rocha. Vamos nos preparar para conhecer 

essa divertida história. 

Vamos juntos realizar a página 255 do livro. 

 
https://youtu.be/ouLI1Y_Qp0o 

 

 

 

https://youtu.be/MS6GL-KDx34
https://youtu.be/ouLI1Y_Qp0o


English time:  

 

July, Monday, 27th , 2020 - Segunda feira, 27 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo. Não se esqueça de colocar a data em inglês como está acima 

ok. 

 

Momento LIV:  

 

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente à História “Música para as 

formigas”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rH4IOdGnajc&feature=youtu.be 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

Vamos experimentar fazer uma música com o corpo, e depois com os objetos da casa? 

Quanto mais diferentes forem os objetos mais legal será a brincadeira.  

Para vocês terem mais ideias vocês podem visitar o site oficial do grupo stomp, que 

segue abaixo e ver o que eles fazem www.stomponline.com.br 

Depois vocês podem brincar de adivinhar o objeto que a pessoa está usando para fazer 

um som a partir do barulho que ela está fazendo com aquele objeto. Podem também usar 

o corpo para produzir o som, e a pessoa tem que adivinhar qual parte do corpo você está 

usando. É diversão na certa! 

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foram essas experiências.  

 

Boa diversão e até a próxima aventura! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM
https://www.youtube.com/watch?v=rH4IOdGnajc&feature=youtu.be
http://www.stomponline.com.br/


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 27 DE julho DE 2020 – SEGUNDA-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, Camila, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura e Interpretação da música    

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual, ampliar o repertório musical, identificar 

e localizar versos, estrofes e palavras que rimam e realizar a escrita espontânea de 

palavras. 

 

Torugo estava vendo algumas fotos no seu computador, de repente encontrou algumas 

do carnaval deste ano. Saudoso relembrou as fantasias dos seus colegas, a música que 

estava tocando no dia do baile e como sua amiga Duda estava contente com os confetes 

e serpentinas. 

E vocês, se lembram da nossa festa de carnaval? 

Foi divertido, não foi? 

Vamos relembrar uma das, músicas do nosso carnaval acessando o link e realizando na 

nossa aula online as páginas do livro 83 e 84. Vamos nessa! 

 

https://youtu.be/MS6GL-KDx34 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: A Escola  

 

OBJETIVO: Relembrar nosso ambiente escolar, ouvir os sentimentos e sensações sobre 

este momento que estamos enfrentando. 

https://youtu.be/MS6GL-KDx34


Nossa! como a turminha do Eleva está animada hoje, eles também estão como nós tendo 

aulas online. 

Hoje nossa aula será muito parecida com a deles, vamos relembrar como é a nossa escola, 

quais são os lugares que mais gostamos de ir e nossa aula preferida. 

Ah! Para isso acontecer a professora separou uma história bem divertida, é a história 

que conta como é a Escola do Marcelo de Ruth Rocha. Vamos nos preparar para conhecer 

essa divertida história. 

Vamos juntos realizar a página 255 do livro. 

 
https://youtu.be/ouLI1Y_Qp0o 

 

 

 

English time:  

 

July, Monday, 27th , 2020 - Segunda feira, 27 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo. Não se esqueça de colocar a data em inglês como está acima 

ok. 

 

Teatro:  

Fantoches de Papel – Personagens do Teatro    

“Nem todas as coisas são fáceis de fazer 

Mas querer é poder 

Querer é poder 

Tudo nessa vida que você quiser fazer 

Você vai ter que acreditar em você” 

 

Olá Meus Amores!!! Vocês gostaram do Teatro “A Centopeia que Sonhava”, que 

disponibilizamos o link na semana passada? Pois hoje iremos escolher um ou mais 

https://youtu.be/ouLI1Y_Qp0o
https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM


personagens (vocês decidem) e vamos fazer um fantoche de papel dos personagens 

escolhidos! Na vídeo-aula que gravei eu mostro para vocês como eu fiz o meu! Então... 

Escolham o bichinho e produzam o de vocês, porque no nosso próximo encontro on-line 

iremos recontar esta história juntos! Topam??? Oba!!! Usem a criatividade e caprichem 

nos seus fantoches! Beijos grandes, Pró Cami 

ATIVIDADE: Escolher um personagem de bichinho que apareça na história da 

Centopeia que Sonhava e fazer um fantoche de papel dele. Bichinhos: A Centopeia, 

Formiga, Lagarta, Andorinha, Peixe, Macaco, Curió. 

OBS: Nas imagens anexadas têm fotos de outros personagens que não são da história, 

o ideal é que façamos personagens da história para a nossa próxima prática! Porém as 

imagens que disponibilizei, servem para termos ideias e construirmos os nossos! 

LINK VIDEO PRÓ CAMI: https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No

