
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 29 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, quantificar 

letras e sílabas, identificar e localizar primeira e última sílaba. 

 

Galerinha, nesta unidade aprendemos muito sobre convite. Como construir um convite, 

quais são as informações que não podem faltar. 

Vamos relembrar na aula online estas informações. 

Agora, vamos juntos dar uma olhadinha na página 85 e verificar as principais 

informações deste convite. 

Muito legal este convite não é? 

Na página 86 temos alguns desafios que vocês com certeza irão adorar realizar. Vamos 

lá? 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números e Quantidades. 

 

Objetivos: Conhecer, organizar e criar uma sequência de cores. 

 

Pessoal Nina está precisando da nossa ajuda. Ela decidiu enfeitar seu quarto e para isso 

resolveu fazer uma cortininha com bandeirolas coloridas.  

Sua mãe lhe entregou um monte de papéis coloridos, ela ficou um pouco confusa por que 

queria usar todas as cores. 

Vamos colaborar com a Nina realizando a atividade da página 126. Ah! escolhemos uma 

história cantada das cores bem divertida. Dá uma olhadinha lá no link. 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

 

English time:  

July, Wednesday, 29th, 2020 - Quarta feira, 29 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Ontem vimos os nomes de algumas comidas em inglês. Mas nós comemos coisas 

diferentes em diferentes momentos não é mesmo? Vamos assistir ao vídeo da Teacher 

Nati. 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8


Agora, em uma folha vamos escrever: 

MEAL 

BREAKFAST 

LUNCH 

DINNER 

E podemos desenhar um item que gostamos de comer em cada uma das refeições. 

  

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 

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 29 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, quantificar 

letras e sílabas, identificar e localizar primeira e última sílaba. 

 

Galerinha, nesta unidade aprendemos muito sobre convite. Como construir um convite, 

quais são as informações que não podem faltar. 

Vamos relembrar na aula online estas informações. 

Agora, vamos juntos dar uma olhadinha na página 85 e verificar as principais 

informações deste convite. 

Muito legal este convite não é? 

Na página 86 temos alguns desafios que vocês com certeza irão adorar realizar. Vamos 

lá? 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números e Quantidades. 

 

Objetivos: Conhecer, organizar e criar uma sequência de cores. 

 

Pessoal Nina está precisando da nossa ajuda. Ela decidiu enfeitar seu quarto e para isso 

resolveu fazer uma cortininha com bandeirolas coloridas.  

Sua mãe lhe entregou um monte de papéis coloridos, ela ficou um pouco confusa por que 

queria usar todas as cores. 



Vamos colaborar com a Nina realizando a atividade da página 126. Ah! escolhemos uma 

história cantada das cores bem divertida. Dá uma olhadinha lá no link. 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

 

English time:  

July, Wednesday, 29th, 2020 - Quarta feira, 29 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Ontem vimos os nomes de algumas comidas em inglês. Mas nós comemos coisas 

diferentes em diferentes momentos não é mesmo? Vamos assistir ao vídeo da Teacher 

Nati. 

Agora, em uma folha vamos escrever: 

MEAL 

BREAKFAST 

LUNCH 

DINNER 

E podemos desenhar um item que gostamos de comer em cada uma das refeições. 

  

Música: 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro (madeiras) e cordas. 

Apreciar I movimento de A Primavera (Vivaldi), Sinfonia Concertante para oboé, 

clarinete, trompa, fagote e orquestra, K. 297b, (Mozart). 

 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 

 

METODOLOGIA 

Apresentar os trechos onde os instrumentos estudados fazem sua partivipação, juntos 

ou em grupo. 

 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8
https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

