
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 30 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: Criando Sequência de cores  

 

OBJETIVO: Criar uma sequência de cores e conhecer e valorizar a arte. 

 

Nesta aula vamos precisar do lápis de cor. Deixem tudo separado e vamos lá, mão na 

massa. 

Vamos construir uma sequência de cores, usem a criatividade para deixar esta sequência 

bem colorida. Vamos até a página 127 e lá usar a nossa imaginação. 

Por falar em imaginação, vamos conhecer um grande pintor que também adorava colorir 

e usar sequência em suas artes. 

Conheça um pouquinho mais deste pintor assistindo a história que está no link, vocês vão 

amar! 

https://youtu.be/kqosuJYVA8g 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Jogos e Brincadeiras Atuais  

 

OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras ao ar livre, reconhecer a 

importância de brincar sem o uso de eletrônicos. 

 

Quem aí gosta de brincar? 

Ah! Se você levantou a mão então somos iguais a turminha do Eleva. 

Brincar é bom demais, quantas brincadeiras podemos fazer não é? 

Tem brincadeira que fazemos sozinho, tem brincadeira que fazemos com um amiguinho, 

mas neste momento em que estamos precisando ficar em casa. Temos mesmo é que usar 

a nossa imaginação. 

Brincar de cabana com o lençol, brincar de esconde esconde com a mamãe e o papai, ou 

mesmo montar um quebra cabeça que é uma brincadeira bem divertida. O importante é 

se DIVERTIR! 

Agora, vamos juntos descobrir as brincadeiras preferidas da sua turma e fazer um lindo 

registro no caderno de desenho, antes dê uma olhadinha junto com sua pró nas páginas 

192 e 193 para descobrir as brincadeiras da turma do eleva. 

 

 

https://youtu.be/kqosuJYVA8g


English time: Ver aula no Classroom. 

 

July, Thursday, 30th, 2020 - Quinta feira, 30 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos fazer a página 34 do livro. 

No exercício 1 vamos ouvir o áudio e tentar apontar para qual comida ele está dizendo 

e vamos fazer um círculo em sua comida e sua bebida preferida das que estão aí ok. 

Número 3 vamos ouvir o áudio. A pessoa pergunta o que tem em cada número. Se estiver 

certo, vamos colocar um Y para Yes e não estiver correto, vamos colocar um N para NO. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 30 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: Criando Sequência de cores  

 

OBJETIVO: Criar uma sequência de cores e conhecer e valorizar a arte. 

 

Nesta aula vamos precisar do lápis de cor. Deixem tudo separado e vamos lá, mão na 

massa. 



Vamos construir uma sequência de cores, usem a criatividade para deixar esta sequência 

bem colorida. Vamos até a página 127 e lá usar a nossa imaginação. 

Por falar em imaginação, vamos conhecer um grande pintor que também adorava colorir 

e usar sequência em suas artes. 

Conheça um pouquinho mais deste pintor assistindo a história que está no link, vocês vão 

amar! 

https://youtu.be/kqosuJYVA8g 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Jogos e Brincadeiras Atuais  

 

OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras ao ar livre, reconhecer a 

importância de brincar sem o uso de eletrônicos. 

 

Quem aí gosta de brincar? 

Ah! Se você levantou a mão então somos iguais a turminha do Eleva. 

Brincar é bom demais, quantas brincadeiras podemos fazer não é? 

Tem brincadeira que fazemos sozinho, tem brincadeira que fazemos com um amiguinho, 

mas neste momento em que estamos precisando ficar em casa. Temos mesmo é que usar 

a nossa imaginação. 

Brincar de cabana com o lençol, brincar de esconde esconde com a mamãe e o papai, ou 

mesmo montar um quebra cabeça que é uma brincadeira bem divertida. O importante é 

se DIVERTIR! 

Agora, vamos juntos descobrir as brincadeiras preferidas da sua turma e fazer um lindo 

registro no caderno de desenho, antes dê uma olhadinha junto com sua pró nas páginas 

192 e 193 para descobrir as brincadeiras da turma do eleva. 

 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

July, Thursday, 30th, 2020 - Quinta feira, 30 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos fazer a página 34 do livro. 

https://youtu.be/kqosuJYVA8g


No exercício 1 vamos ouvir o áudio e tentar apontar para qual comida ele está dizendo 

e vamos fazer um círculo em sua comida e sua bebida preferida das que estão aí ok. 

Número 3 vamos ouvir o áudio. A pessoa pergunta o que tem em cada número. Se estiver 

certo, vamos colocar um Y para Yes e não estiver correto, vamos colocar um N para NO. 

 

 


