
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 05 de agosto 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 o espaçamento nas frases. 

 

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

quais são as informações que não podem faltar. 

A turminha do Eleva recebeu um convite e eles ficaram em dúvidas! 

O que não pode faltar na festa? 

Qual o espaçamento das frases? 

Vamos relembrar na aula remota estas informações. 

Precisamos juntos investigar a página 88 do modulo 2 e verificar as principais 

informações deste convite. 

A pista para esta atividade está no link abaixo. 

Confiram! 

https://youtu.be/CvQUVKQv1S8 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: PERÍODO DO DIA. 

 

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

ocorre no cotidiano. 

 

Oi turminha! 

Torugo e Luquinha estão precisando da nossa ajuda. Eles decidiram observar os             

elementos que aparecem durante período do tempo (manhã, tarde e noite) para 

construírem placas de identificação.  

Para desenvolver esta proposta precisamos acessar o link que foi disponibilizado pelo 

grupo do Eleva. 

Prosseguiremos desenvolvendo a atividade do modulo 2 páginas 129. 

Este é mais um desafio que iremos desvendar na aula remota. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/FY2-Zghwgoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CvQUVKQv1S8
https://youtu.be/FY2-Zghwgoo


English time:  

August, Wednesday, 05th, 2020  - Quarta feira, 05 de agosto de 2020 

Good Morning 

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 19 e desenhar o brinquedo favorito.  

Depois fazer a atividade da página 20. Na primeira questão, ouvir o áudio 13 e colocar 

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

segunda questão, completar os desenhos com as partes que estão faltando.  

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 05 de agosto 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 o espaçamento nas frases. 

 

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

quais são as informações que não podem faltar. 

A turminha do Eleva recebeu um convite e eles ficaram em dúvidas! 

O que não pode faltar na festa? 

Qual o espaçamento das frases? 

Vamos relembrar na aula remota estas informações. 

Precisamos juntos investigar a página 88 do modulo 2 e verificar as principais 

informações deste convite. 

A pista para esta atividade está no link abaixo. 

Confiram! 

https://youtu.be/CvQUVKQv1S8 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: PERÍODO DO DIA. 

 

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

ocorre no cotidiano. 

 

Oi turminha! 

https://youtu.be/CvQUVKQv1S8


Torugo e Luquinha estão precisando da nossa ajuda. Eles decidiram observar os             

elementos que aparecem durante período do tempo (manhã, tarde e noite) para 

construírem placas de identificação.  

Para desenvolver esta proposta precisamos acessar o link que foi disponibilizado pelo 

grupo do Eleva. 

Prosseguiremos desenvolvendo a atividade do modulo 2 páginas 129. 

Este é mais um desafio que iremos desvendar na aula remota. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/FY2-Zghwgoo 

 

 

 

English time:  

August, Wednesday, 05th, 2020  - Quarta feira, 05 de agosto de 2020 

Good Morning 

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 19 e desenhar o brinquedo favorito.  

Depois fazer a atividade da página 20. Na primeira questão, ouvir o áudio 13 e colocar 

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

segunda questão, completar os desenhos com as partes que estão faltando.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

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 

https://youtu.be/FY2-Zghwgoo
https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s

