
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 31 DE julho DE 2020 – SEXTA-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 Natália, Carol, Daniel 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel  

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-História da Escrita 

 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Conhecer a história da escrita, a pintura rupestre e sua evolução. 

 

Chegou o grande momento, vamos começar a usar o nosso Livro: Construindo a Escrita. 

Este livro é muito importante para a construção da nossa letra cursiva, mas para isso 

temos que estar atento. 

Vamos iniciar conhecendo como tudo começou. Vocês acham que as letras sempre 

existiram? 

Vamos conhecer um pouquinho da história da escrita na nossa aula online realizando as 

atividades das páginas 8 a 10. 

https://youtu.be/Y7aYRcVcyXY 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar as brincadeiras ao ar 

livre. 
 

Oba! Hoje tem história! 

Tem sim, e essa história de hoje é muito divertida.  

Essa semana falamos sobre a importância de brincar, brincar no quintal, brincar dentro 

de casa, com a mamãe e o papai, com o irmão e até mesmo sozinho. 

Mas fiquem atentos, ficar na frente da telinha por muito tempo, não é legal. 

Para saber um pouquinho mais sobre este fato, assista à história que escolhi. 

“A menina da cabeça quadrada” de Emília Nunez 

https://youtu.be/UHM1yLqj5FI 

 
 

English time:  

 

July, Friday, 31th, 2020 - Sexta feira, 31 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história. 

 

 

https://youtu.be/Y7aYRcVcyXY
https://youtu.be/UHM1yLqj5FI


Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas, estimular o trabalho da coordenação óculo-manual, 

concentração, noção espacial e motricidade fina. 

 

Utilizaremos materiais bem simples, como sempre e podem ser substituídos facilmente: 

 

- papel 

- fita adesiva 

- cabo de vassoura 

- cordão 

- garrafas 

- papel alumínio 

- qualquer brinquedo ou objeto. 

 

Assista o vídeo de professor Daniel e divirta-se! Acesse o link.  

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo 

 
 

Bom fim de Semana!! 
 
 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 31 DE julho DE 2020 – SEXTA-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, Renata 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-História da Escrita 

 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo


OBJETIVO: Conhecer a história da escrita, a pintura rupestre e sua evolução. 

 

Chegou o grande momento, vamos começar a usar o nosso Livro: Construindo a Escrita. 

Este livro é muito importante para a construção da nossa letra cursiva, mas para isso 

temos que estar atento. 

Vamos iniciar conhecendo como tudo começou. Vocês acham que as letras sempre 

existiram? 

Vamos conhecer um pouquinho da história da escrita na nossa aula online realizando as 

atividades das páginas 8 a 10. 

https://youtu.be/Y7aYRcVcyXY 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar as brincadeiras ao ar 

livre. 
 

Oba! Hoje tem história! 

Tem sim, e essa história de hoje é muito divertida.  

Essa semana falamos sobre a importância de brincar, brincar no quintal, brincar dentro 

de casa, com a mamãe e o papai, com o irmão e até mesmo sozinho. 

Mas fiquem atentos, ficar na frente da telinha por muito tempo, não é legal. 

Para saber um pouquinho mais sobre este fato, assista à história que escolhi. 

“A menina da cabeça quadrada” de Emília Nunez 

https://youtu.be/UHM1yLqj5FI 

 
 

English time:  

 

July, Friday, 31th, 2020 - Sexta feira, 31 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história. 

 

 

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://youtu.be/Y7aYRcVcyXY
https://youtu.be/UHM1yLqj5FI


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=rH4IOdGnajc&feature=youtu.be
http://www.stomponline.com.br/

