
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oi galerinha! A semana vai começar e com ela iremos construir um mês 

cheio de novidades e muita investigação. Preparem-se para 

compartilhar os desafios que iremos desvendar ao longo das aulas online. 

Venham brincar e ser feliz! É só começar! 

Esperamos por vocês.  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 03 DE AGOSTO 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: FORMAÇÃO DE PALAVRAS    

 

OBJETIVO: Identificar as sílabas das palavras, ampliando o repertório cognitivo e 

realizar a escrita espontânea de palavras. 

 

A turminha do Eleva convidou o nosso grupo para formar palavras juntando as partes 

das sílabas. 

Este desafio vai ficar simples porque eles deixaram uma pista.  

Isto mesmo! 

A pista está na forma de link, na qual vocês iram relembrar a formação de palavras. 

Na aula remota iremos compartilhar o nosso desafio. 

Vamos lá!  Acesse o link.  https://youtu.be/IjFs1VExeno 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola online, relembrar nosso ambiente 

escolar, ouvir os sentimentos e sensações sobre este momento que estamos 

enfrentando e identificar a importância do profissional neste ambiente. 

Gente, olha a novidade! A turminha do Eleva está entusiasmada hoje, eles também estão 

como nós tendo aulas online. 

Então resolveram compartilhar conosco um planejamento sobre uma entrevista que 

iremos realizar na aula remota! 

Que incrível! 

Iremos saber um pouco mais sobre a importância e comprometimento do coordenador 

pedagógico para o funcionamento das aulas virtuais.  

Tudo isso irá acontecer na nossa salinha... será um encontro divertido e cheio de alegria! 

Vamos desenvolver juntos esta etapa assistindo a vídeo aula e socializando a página 258 

para o encontro com a pró Debora. 

 
https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk 

 

 

 

 

https://youtu.be/IjFs1VExeno
https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk


English time:  

 

August, Monday, 03rd , 2020  -  Segunda feira, 03 de agosto de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 17. Na primeira questão, ouvir o áudio 11 e colocar o 

“v” para a imagem correta ou o “x” para a imagem incorreta de acordo com o áudio. Na 

segunda questão, conectar as  miniaturas com as imagens corretas. 

Depois fazer a atividade da página 18. Na primeira questão, colocar o áudio 12 e colocar 

os números nos quadros na sequência correta dos acontecimentos. Na segunda questão, 

completar o desenho.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

Momento LIV:  

  

Olá, famílias! Como vocês estão? Como estão passando todos esses dias em casa? 

Imaginamos as delícias e todas as dificuldades enfrentadas! Assim como vocês, também 

passamos por isso. Com a saudade transbordando, preparamos mais uma semana com 

muito carinho pensando em todos vocês. 

 Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos com o sentimento da raiva a fim de 

proporcionar a criança a diferença entre sentir raiva e agir com raiva. Como já sabemos, 

nenhuma emoção pode ser rotulada como positiva ou negativa, mas sim agradável ou 

desagradável. Portanto, sentir raiva não significa que precisamos agir com ela. Para 

tanto podemos usar algumas estratégias de autorregulação a fim e aprendermos a 

gerenciar nossas emoções.  

 Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando vocês para uma atividade prática de 

respiração. Vamos aprender a dominar os sentimentos desagradáveis como a raiva? 

Vamos experimentar? 

Coloque o vídeo que segue o link anexo e realize a meditação guiada, seguindo todos os 

comandos do vídeo.  

É importante deitar-se de barriga para cima num lugar confortável, fechar os olhos e 

seguir todos os comandos.  



Ao final da prática, responda: 

Como você se sentiu? 

Você gostou de fazer a atividade? 

Você acha que ela pode te ajudar nos momentos de raiva, tristeza ou qualquer outro 

sentimento desagradável? 

Existem outras estratégias para a gente usar nestes momentos como contar até dez, 

desenhar, ler, apenas ficar quieto num canto, correr, rasgar papel, entre outras.  

Assim, pesquise junto a sua família essas e outras estratégias que podemos utilizar, e 

qual dessas estratégias conhecidas você acha que mais funciona para você? Teste elas, 

e depois nos conte.  

Por fim, pense numa situação que vocês sentiram muita raiva, faça um desenho sobre 

esta situação e depois rasgue o papel em vários pedacinhos como se estivesse eliminando 

a situação.  

Depois conte como você se sentiu.  

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foram essas experiências.  

Boa diversão e até a próxima aventura! Acesse o link. 

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

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 03 DE AGOSTO 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 

 

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


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: FORMAÇÃO DE PALAVRAS    

 

OBJETIVO: Identificar as sílabas das palavras, ampliando o repertório cognitivo e 

realizar a escrita espontânea de palavras. 

 

A turminha do Eleva convidou o nosso grupo para formar palavras juntando as partes 

das sílabas. 

Este desafio vai ficar simples porque eles deixaram uma pista.  

Isto mesmo! 

A pista está na forma de link, na qual vocês iram relembrar a formação de palavras. 

Na aula remota iremos compartilhar o nosso desafio. 

Vamos lá!  Acesse o link.  https://youtu.be/IjFs1VExeno 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola online, relembrar nosso ambiente 

escolar, ouvir os sentimentos e sensações sobre este momento que estamos 

enfrentando e identificar a importância do profissional neste ambiente. 

Gente, olha a novidade! A turminha do Eleva está entusiasmada hoje, eles também estão 

como nós tendo aulas online. 

Então resolveram compartilhar conosco um planejamento sobre uma entrevista que 

iremos realizar na aula remota! 

Que incrível! 

Iremos saber um pouco mais sobre a importância e comprometimento do coordenador 

pedagógico para o funcionamento das aulas virtuais.  

Tudo isso irá acontecer na nossa salinha... será um encontro divertido e cheio de alegria! 

Vamos desenvolver juntos esta etapa assistindo a vídeo aula e socializando a página 258 

para o encontro com a pró Debora. 

 
https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk 

 

 

 

 

https://youtu.be/IjFs1VExeno
https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk


English time:  

 

August, Monday, 03rd , 2020  -  Segunda feira, 03 de agosto de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 17. Na primeira questão, ouvir o áudio 11 e colocar o 

“v” para a imagem correta ou o “x” para a imagem incorreta de acordo com o áudio. Na 

segunda questão, conectar as  miniaturas com as imagens corretas. 

Depois fazer a atividade da página 18. Na primeira questão, colocar o áudio 12 e colocar 

os números nos quadros na sequência correta dos acontecimentos. Na segunda questão, 

completar o desenho.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

Teatro:  

Voz – Máscara Facial 
(exercitando voz e músculos do rosto) 

 

Olá amores da minha vida, do meu jardim!!!!! 

Inha, inha, inha, Hoje nós temos o desafio de cantar uma musiquinha! 

Ão , ão, ão  e vamos fazer  sons e movimentos de montão! 

Ado, ado, ado, estão todos preparados? 

Ana, ana, ana podem dar o play no vídeo que está bem bacana! 

Ão, ão, ão, BOA DIVERSÃO! 

 

Acesse o link - https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU

