
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 04 de agosto de 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: NOSSO CORPO 

 

OBJETIVO: Identificar e Classificar as partes principais do corpo humano. 

 

Oi pessoal, vocês gostam de investigação? 

Hoje na nossa aula de Ciências nós vamos brincar de achar as partes do corpo humano 

mencionadas na música! 

Então vamos lá, levanta da cadeira que chegou a hora de se divertir. 

Na aula remota irmos assistir ao vídeo que a turma do eleva deixou como pista para 

desenvolvermos um debate sobre o que sabemos sobre o funcionamento do corpo 

humano. 

No módulo 2 da página 320 e 321 iremos saborear novas informações. 

Vai ser uma aventura divertida! Venha logo! 

https://youtu.be/qelEiERtEUY 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: PERÍODO DO DIA 

 

OBJETIVO: identificar os períodos durante o dia, percebendo as mudanças naturais 

que ocorre no cotidiano. 

 

Galerinha, hoje na aula online iremos desvendar o desafio do tempo. 

Luquinha, Nina, Duda, Beca, Téo e Torugo estão precisando da nossa ajuda, eles 

precisam agendar as atividades que eles desenvolvem no dia a dia colocando o período 

certo nas plaquinhas. 

Para isto, eles deixaram dicas com um link que vocês poderão assistir e depois realizar 

a atividade do módulo 2, que será socializado na aula remota. 

Vamos ajudar essa turminha tão querida realizando a página 128. 

https://youtu.be/kr3K0byGBKM 

 

 

English time:  

 

August, Tuesday, 04th, 2020 - Terça feira, 04 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “Bolcks Toy”. 

https://youtu.be/qelEiERtEUY
https://youtu.be/kr3K0byGBKM


Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

Rolinhos de papel higiênico; 

Tesoura; 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor; 

Tinta guache; 

Pincel. 

 

 

Música: 

OBJETIVO: 

Acompanhar canções infantis junto como professor, usando as células rítmicas 

trabalhadas em sala de aula, para o 1o ano e G5, os educandos devem usar as figuras 

lidas decocheias e semicolcheias, os Grupos 2, 3 e 4 devem acompanhar por imitação. 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 04 de agosto de 2020 – TERÇA-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, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: NOSSO CORPO 

 

OBJETIVO: Identificar e Classificar as partes principais do corpo humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s


Oi pessoal, vocês gostam de investigação? 

Hoje na nossa aula de Ciências nós vamos brincar de achar as partes do corpo humano 

mencionadas na música! 

Então vamos lá, levanta da cadeira que chegou a hora de se divertir. 

Na aula remota irmos assistir ao vídeo que a turma do eleva deixou como pista para 

desenvolvermos um debate sobre o que sabemos sobre o funcionamento do corpo 

humano. 

No módulo 2 da página 320 e 321 iremos saborear novas informações. 

Vai ser uma aventura divertida! Venha logo! 

https://youtu.be/qelEiERtEUY 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: PERÍODO DO DIA 

 

OBJETIVO: identificar os períodos durante o dia, percebendo as mudanças naturais 

que ocorre no cotidiano. 

 

Galerinha, hoje na aula online iremos desvendar o desafio do tempo. 

Luquinha, Nina, Duda, Beca, Téo e Torugo estão precisando da nossa ajuda, eles 

precisam agendar as atividades que eles desenvolvem no dia a dia colocando o período 

certo nas plaquinhas. 

Para isto, eles deixaram dicas com um link que vocês poderão assistir e depois realizar 

a atividade do módulo 2, que será socializado na aula remota. 

Vamos ajudar essa turminha tão querida realizando a página 128. 

https://youtu.be/kr3K0byGBKM 

 

 

English time:  

 

August, Tuesday, 04th, 2020 - Terça feira, 04 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “Bolcks Toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

Rolinhos de papel higiênico; 

Tesoura; 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor; 

Tinta guache; 

Pincel. 

 

https://youtu.be/qelEiERtEUY
https://youtu.be/kr3K0byGBKM


MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Promover o estímulo da atenção, motricidade fina, criatividade, coordenação motora 

ampla e habilidades motoras através de atividades bem divertidas. 

 

Utilizaremos materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Papel; 

- Caneta, lápis ou hidrocor; 

- Fita adesiva; 

- Balde; 

- Meias. 

 

E o principal, se divirtam! 

 

Acesse o link https://youtu.be/Szv7-80UtOU 

 

https://youtu.be/Szv7-80UtOU

