
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oi turminha linda! A semana vai começar com comemorações do dia do 

estudante! Vamos ter muitas surpresas nos nossos encontros para 

homenagear você, nosso querido estudante. 

Venham para as aulas online e participem! 

Esperamos por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A E B 

DATA: 10 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: MÚSICA, LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS    

 

OBJETIVO:  Desenvolver a partir da música atitudes e disposições favoráveis à leitura, 

interpretação e à escrita. 

 

Você sabe que dia é hoje? Segunda-feira! 10 de agosto! Amanhã 

comemoraremos o Dia do Estudante! Vamos ouvir uma música muito linda 

que fala sobre um material que utilizamos na escola, o “Caderno” e junto 

com a turminha do Eleva ler e escrever palavras durante a nossa aula online 

com a pró através de uma brincadeira de leitura de palavras para juntos 

realizarmos a leitura e construirmos frases.  Assista ao vídeo acessando 

o link - https://youtu.be/g18q9iSHItg 

Vamos lá!   

  

Link do vídeo - O caderno 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6h_jz9ycPKM&feature=emb_title 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola valorizando cada um e 

reconhecendo a sua função. 

Turminha, estamos estudando no capitulo 5 o tema “Escola” e vimos na semana passada 

que dentro da escola existem diversos trabalhadores. Vamos dialogar a respeito da 

função de cada profissional que trabalha na sua escola durante a aula remota e junto 

com a pró faremos a atividade do livro na página 259. 

Vamos juntos nessa linda descoberta!  

Que incrível! Na escola aprendemos muitas coisas, não é verdade? São vivências, 

conversas, lanches coletivos, piqueniques, produções de brinquedos, experiências 

científicas... Quanta coisa legal! O que você acha de fazermos uma experiência juntos?  

Iremos ver durante a aula online uma experiência bem legam do vulcão especial! Venha 

para o nosso encontro e participe!  

https://youtu.be/g18q9iSHItg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6h_jz9ycPKM&feature=emb_title


English time:  

 

August, Monday, 10th , 2020 - Segunda feira, 10 de agosto de 2020 

Good Morning: 

Hoje vamos utilizar o livro nas páginas 37 e 38. 

Primeiro, vamos ouvir o áudio 36, repetir as palavras e apontar no livro. 

No exercício 2, passar com um lápis nas linhas pontilhadas. 

No exercício 3, vamos ligar as letras às imagens cujo nome comece com a letra 

correspondente. 

Exemplo – M – Monkey (Macaco) 

Na página 38, vamos assistir ao vídeo e marcar  

 

 

Momento LIV:  

 

Olá, famílias! Como vocês estão?  

Esperamos que estejam bem, mais adaptadas a nova rotina que se estabeleceu. As 

saudades já fazem parte do nosso dia a dia!  

Às vezes, também sentimos que acabamos deixando de lado alguns planos e projetos que 

havíamos estabelecido antes da pandemia. E dá aquela sensação de ter perdido algo, no 

entanto, também ganhamos outras experiências e novas oportunidades. Inclusive a 

oportunidade de avaliar o que realmente é importante para cada um de nós.  

Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a 

leitura deste livro referente à História “O julgamento de Iraci”, conforme segue o 

vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=j1eOh-t-boY&feature=youtu.be 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1eOh-t-boY&feature=youtu.be


Vamos brincar de criar um julgamento?  

Vocês podem usar a história do livro ou inventar uma outra história de alguém que fez 

algo errado e será julgado.  

Na história deve aparecer a pessoa que fez algo de errado, as pessoas que acusam o 

erro e solicita uma punição e um terceiro que será o juiz, que irá ouvir os dois lados e 

dar a decisão na história.  

Nesta brincadeira, cada um da casa deve assumir um papel na história, e depois vocês 

trocam de papel. Por exemplo, quem estava acusando, fica no lugar do juiz, e quem 

estava sendo acusado vira quem estava acusando.  

Ao final, dialoguem sobre o que é justo e o que não é justo, e como é trocar de papel e 

pensar segundo a perspectiva do outro.  

Depois conta pra gente aqui no Google Classroom.  

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 10 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 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

 

ATIVIDADE: MÚSICA, LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS    

 

OBJETIVO:  Desenvolver a partir da música atitudes e disposições favoráveis à leitura, 

interpretação e à escrita. 

 



Você sabe que dia é hoje? Segunda-feira! 10 de agosto! Amanhã 

comemoraremos o Dia do Estudante! Vamos ouvir uma música muito linda 

que fala sobre um material que utilizamos na escola, o “Caderno” e junto 

com a turminha do Eleva ler e escrever palavras durante a nossa aula online 

com a pró através de uma brincadeira de leitura de palavras para juntos 

realizarmos a leitura e construirmos frases.  Assista ao vídeo acessando 

o link - https://youtu.be/g18q9iSHItg 

Vamos lá!   

  

Link do vídeo - O caderno 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6h_jz9ycPKM&feature=emb_title 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola valorizando cada um e 

reconhecendo a sua função. 

Turminha, estamos estudando no capitulo 5 o tema “Escola” e vimos na semana passada 

que dentro da escola existem diversos trabalhadores. Vamos dialogar a respeito da 

função de cada profissional que trabalha na sua escola durante a aula remota e junto 

com a pró faremos a atividade do livro na página 259. 

Vamos juntos nessa linda descoberta!  

Que incrível! Na escola aprendemos muitas coisas, não é verdade? São vivências, 

conversas, lanches coletivos, piqueniques, produções de brinquedos, experiências 

científicas... Quanta coisa legal! O que você acha de fazermos uma experiência juntos?  

Iremos ver durante a aula online uma experiência bem legam do vulcão especial! Venha 

para o nosso encontro e participe!  

English time:  

 

August, Monday, 10th , 2020 - Segunda feira, 10 de agosto de 2020 

Good Morning: 

Hoje vamos utilizar o livro nas páginas 37 e 38. 

https://youtu.be/g18q9iSHItg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6h_jz9ycPKM&feature=emb_title


Primeiro, vamos ouvir o áudio 36, repetir as palavras e apontar no livro. 

No exercício 2, passar com um lápis nas linhas pontilhadas. 

No exercício 3, vamos ligar as letras às imagens cujo nome comece com a letra 

correspondente. 

Exemplo – M – Monkey (Macaco) 

Na página 38, vamos assistir ao vídeo e marcar  

 

 

Teatro: 

História com as mãos 

 
“Os Pássaros Black Bird e White Bird” 

 
Oi oi meus amores! Hoje transformei as minhas mãos em personagens de uma história! 

É uma história inspirada na história “Dois Pássaros” que conheci com a “Fafá Conta 

Histórias”. Usei a historinha que conheci com ela e recheei com novas surpresas! Por 

exemplo, com uma música linda: “Blackbird” do Grupo Musical The Beatles! 

E assim as minhas mãos deram vida para dois pássaros, o Black Bird e o White Bird! 

Vamos assistir? Que tal quando acabar o vídeo vocês recontarem esta história para 

alguém bem especial? Com direito a cosquinhas e beijinho na pontinha do nariz? 

E fiquem sabendo de uma coisa: tudo que eu mais queria agora era poder voar e beijar 

a pontinha do nariz de cada um de vocês! 

Um beijo, de cá, da Pró Cami, na ponta do seu nariz e se divirta! 

Ah! Vale também desenhar no dedo outros personagens e contar outras histórias que 

vocês queiram! 

https://www.youtube.com/watch?v=d4DwdnJTZks&t=4s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4DwdnJTZks&t=4s

