
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turminha, esta semana iremos viver novas aventuras e brincadeiras! 

Uma delas é sermos soldadinhos da paz e do amor! 

Vamos comemorar o dia do soldado vigiando e investigando a galerinha do Eleva! 

E vocês estão preparados para desvendar novos enigmas com este grupinho? 

Preparem-se, pois a diversão é garantida.  

 

Esperamos por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 25 de agosto de 2020 – TERÇA-FEIRA – DIA DO SOLDADO 

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: Cuidado com o corpo 

 

OBJETIVO: Explorar diversas partes do corpo, aprimorar os hábitos de higiene 

nomeando as partes do corpo. 

 

Quem aí gosta de brincar de soldadinho? Vamos ver quem sabe identificar as partes do 

corpo no jogo simbólico?  

Para esta brincadeira precisaremos imitar o soldadinho indo para o hospital, pois ele irá 

movimentar algumas partes do corpo que irão se “quebrar”. Estão preparados para 

brincarem na aula remota? 

Iremos colocar a música “Marcha soldado” e vocês irão marchar.  Mas, quando a música 

for interrompida, vocês deverão segurar a parte do corpo que o soldadinho irá 

apresentar no hospital. 

“Soldadinho quebrou a cabeça! Pega a cabeça. “ 

“Soldadinho quebrou as mãos! Pega as mãozinhas. ” 

“Soldadinho quebrou os pés! Pegas os pés. ”  

Soldadinho foi ao hospital marchando todo tortinho. “Macha soldado cabeça de papel...” 

Como hoje estamos comemorando o dia do soldado, nada mais gostoso do que brincarmos 

de fazermos movimentos utilizando as partes do corpo humano na nossa aula online. 

Agora que identificamos as partes do corpo, iremos observar os cuidados e os bons 

hábitos de higiene. 

A turminha do Eleva atenta a estes cuidados compartilhou um link com dicas muito 

importantes para depois vocês desenvolverem no módulo 2 as páginas 324 e 325. 

Preparados?  

Vamos conhecer estas dicas e resolver os desafios da proposta do módulo. 

https://youtu.be/c8c0RUONuf0 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio aditivo / Sequência de cores 

https://youtu.be/c8c0RUONuf0


 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de raciocínio lógico, ampliar o repertório de 

padrões matemáticos 

 

Olá galerinha! 

Quem irá solucionar os desafios com adição e sequências de cores? 

Tenho certeza que todo mundo aí gosta. Então se prepare que na nossa aula online vamos 

desvendar este mistério. 

Toda a turminha do Eleva se reuniu para resolver estes desafios, e eles estão lá na 

página 138 e 139 esperando por nós para ajudá-los. 

Eles deixaram um link de uma história muito interessante que poderá dar dicas para 

solucionarmos este mistério. 

 Corre lá! Você irá descobrir como as histórias podem conter dicas bacanas. 

https://youtu.be/P887e-uqpBQ 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

 
English time:  

 

August, Tuesday, 25th, 2020 – Terça-feira, 25  de agosto de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t4qfHyPZTIc 

Vamos pegar uma folha de papel ou o caderno de desenho. 

Vamos escolher uma emoção para fazer um desenho. Exemplo: I AM HOT e desenhar 

uma pessoa no deserto ou na praia. Podemos também escolher I AM SCARED e fazer 

uma pessoa com medo de um leão!!. Tem que escrever a frase completa: I AM _____ . 

HAPPY – FELIZ 

SAD – TRISTE 

SCARED – ASSUSTADO 

ANGRY – NERVOSO 

HOT – COM CALOR 

https://youtu.be/P887e-uqpBQ
https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8
https://www.youtube.com/watch?v=t4qfHyPZTIc


COLD – COM FRIO 

TIRED - CANSADO 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Explorar combinações de timbres com as células estudadas contendo semínimas e 

colcheias. 

Improvisar com timbres graves, usando baldes de tamanhos diferentes. 

 

METODOLOGIA 

O professor solicitará que os educandos escolham dois objetos de som grave, para fazer 

as combinações. Uma vez escolhidos os sons, todos seguirão acompanhando a música 

sugerida. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/J8MXHRcoA8Q 

Vamos apreciar este concerto com solo de clarinete. 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 25 de agosto de 2020 – TERÇA-FEIRA – DIA DO SOLDADO 

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: Cuidado com o corpo 

 

https://youtu.be/J8MXHRcoA8Q


OBJETIVO: Explorar diversas partes do corpo, aprimorar os hábitos de higiene 

nomeando as partes do corpo. 

 

Quem aí gosta de brincar de soldadinho? Vamos ver quem sabe identificar as partes do 

corpo no jogo simbólico?  

Para esta brincadeira precisaremos imitar o soldadinho indo para o hospital, pois ele irá 

movimentar algumas partes do corpo que irão se “quebrar”. Estão preparados para 

brincarem na aula remota? 

Iremos colocar a música “Marcha soldado” e vocês irão marchar.  Mas, quando a música 

for interrompida, vocês deverão segurar a parte do corpo que o soldadinho irá 

apresentar no hospital. 

“Soldadinho quebrou a cabeça! Pega a cabeça. “ 

“Soldadinho quebrou as mãos! Pega as mãozinhas. ” 

“Soldadinho quebrou os pés! Pegas os pés. ”  

Soldadinho foi ao hospital marchando todo tortinho. “Macha soldado cabeça de papel...” 

Como hoje estamos comemorando o dia do soldado, nada mais gostoso do que brincarmos 

de fazermos movimentos utilizando as partes do corpo humano na nossa aula online. 

Agora que identificamos as partes do corpo, iremos observar os cuidados e os bons 

hábitos de higiene. 

A turminha do Eleva atenta a estes cuidados compartilhou um link com dicas muito 

importantes para depois vocês desenvolverem no módulo 2 as páginas 324 e 325. 

Preparados?  

Vamos conhecer estas dicas e resolver os desafios da proposta do módulo. 

https://youtu.be/c8c0RUONuf0 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio aditivo / Sequência de cores 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de raciocínio lógico, ampliar o repertório de 

padrões matemáticos 

 

https://youtu.be/c8c0RUONuf0


Olá galerinha! 

Quem irá solucionar os desafios com adição e sequências de cores? 

Tenho certeza que todo mundo aí gosta. Então se prepare que na nossa aula online vamos 

desvendar este mistério. 

Toda a turminha do Eleva se reuniu para resolver estes desafios, e eles estão lá na 

página 138 e 139 esperando por nós para ajudá-los. 

Eles deixaram um link de uma história muito interessante que poderá dar dicas para 

solucionarmos este mistério. 

 Corre lá! Você irá descobrir como as histórias podem conter dicas bacanas. 

https://youtu.be/P887e-uqpBQ 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

 
English time:  

 

August, Tuesday, 25th, 2020 – Terça-feira, 25  de agosto de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t4qfHyPZTIc 

Vamos pegar uma folha de papel ou o caderno de desenho. 

Vamos escolher uma emoção para fazer um desenho. Exemplo: I AM HOT e desenhar 

uma pessoa no deserto ou na praia. Podemos também escolher I AM SCARED e fazer 

uma pessoa com medo de um leão!!. Tem que escrever a frase completa: I AM _____ . 

HAPPY – FELIZ 

SAD – TRISTE 

SCARED – ASSUSTADO 

ANGRY – NERVOSO 

HOT – COM CALOR 

COLD – COM FRIO 

TIRED - CANSADO 

 

 

https://youtu.be/P887e-uqpBQ
https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8
https://www.youtube.com/watch?v=t4qfHyPZTIc


EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

Objetivo: 

Através de uma atividade simples e divertida, possibilitar o trabalho da criatividade, 

associação e possibilidades de movimentos. 

 

Materiais necessários: 

- Folhas de papel; 

- Hidrocor, caneta ou lápis; 

- Um copo ou tampa de vasilha redonda; 

- Duas meias. 

 

Espero que goste da atividade, chamem todos para brincar e criar e o mais importante, 

se divirtam! Acesse o link. 

https://youtu.be/Wem_fIy3CQQ 

 

 

 

 

https://youtu.be/Wem_fIy3CQQ

