
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 26 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 / Ciências 

 

ATIVIDADE: Reflexão da escrita das partes do corpo humano. 

 

OBJETIVO: Identificar as partes do corpo humano e produzir a escrita e leitura 

das mesmas a partir da reflexão da língua. 

 

Vocês se lembram das partes do corpo humano? 

Hoje iremos nomear as partes da cabeça construindo a escrita por meio da reflexão. 

Para desenvolvermos esta atividade precisaremos da turma do Eleva, pois no módulo 2 

das páginas 326 a 328 eles fizeram um convite legal para todos nós! 

Antes compartilhem um link divertido com dicas bem interessantes. 

Vamos lá! 

Esperamos vocês na aula online para realizarmos trocas de informações. 

https://youtu.be/_NSkoWouWME 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sequência Numérica / Situação problema 

 

Objetivos: Identificar a regularidade que existem entre os números, construir 

estratégias para desenvolver desafios matemáticos. 

 

A turminha do Eleva descobriu que vocês adoram desafios! 

Para resolver este mistério, vocês precisam do módulo 2 pois, nas páginas 140 e 141 

contém desafios que vocês deverão decifrar a resposta. 

Na nossa aula online vamos reunir nossas ideias e socializarmos as descobertas para 

desvendarmos este enigma. Espero por vocês lá. 

A dica que a turminha deixou é um link que vocês podem acessar. 

https://youtu.be/V0NVAh4Adxs 

 

 

https://youtu.be/_NSkoWouWME
https://youtu.be/V0NVAh4Adxs


English  

August, Wednesday, 26th, 2020  - Quarta feira, 26 de agosto de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos fazer as atividades do livro colorido. Vamos abrir na página 40, ouvir o áudio 

62 e enumerar as imagens de acordo com a ordem que ouvir no áudio. 

Depois, na página 43, ouvir o áudio 67 e repetir as palavras PINK, QUILT e RAIN. 

No exercício 2, passar o lápis sobre os pontilhados e no exercício 3 ligar a letra com a 

figura que cujo nome começa com aquela letra. Ex: P – Tinta rosa (pink). 

 

Teatro:  

Moana e o Epo I Tai Tai Ê 

Hoje tenho uma surpresa para vocês!  Quem vai estar na vídeo-aula com vocês é a 

Moana... Será? Ou será que é a Cami –Moana? E ela traz para vocês uma canção chamada 

“Epo I Tai Tai Ê”. Esta canção é tradicional do povo Maori. Os Maoris são habitantes 

originais da Nova Zelândia! Vamos cantar e brincar com movimentos juntamente com 

ela?  Esta brincadeira muitas vezes pode ser feita de forma diferente, a depender da 

região onde se brinca... Pode ter alguma mudança na melodia ou nos movimentos. 

Beijinhos da Pró Cami- Moana! Se divirtam! 

Curiosidades: A letra desta canção diz; “Eu não sou triste eu sou feliz” 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=F5en27RnroA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5en27RnroA


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 26 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 / Ciências 

 

ATIVIDADE: Reflexão da escrita das partes do corpo humano. 

 

OBJETIVO: Identificar as partes do corpo humano e produzir a escrita e leitura 

das mesmas a partir da reflexão da língua. 

 

Vocês se lembram das partes do corpo humano? 

Hoje iremos nomear as partes da cabeça construindo a escrita por meio da reflexão. 

Para desenvolvermos esta atividade precisaremos da turma do Eleva, pois no módulo 2 

das páginas 326 a 328 eles fizeram um convite legal para todos nós! 

Antes compartilhem um link divertido com dicas bem interessantes. 

Vamos lá! 

Esperamos vocês na aula online para realizarmos trocas de informações. 

https://youtu.be/_NSkoWouWME 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sequência Numérica / Situação problema 

 

Objetivos: Identificar a regularidade que existem entre os números, construir 

estratégias para desenvolver desafios matemáticos. 

https://youtu.be/_NSkoWouWME


A turminha do Eleva descobriu que vocês adoram desafios! 

Para resolver este mistério, vocês precisam do módulo 2 pois, nas páginas 140 e 141 

contém desafios que vocês deverão decifrar a resposta. 

Na nossa aula online vamos reunir nossas ideias e socializarmos as descobertas para 

desvendarmos este enigma. Espero por vocês lá. 

A dica que a turminha deixou é um link que vocês podem acessar. 

https://youtu.be/V0NVAh4Adxs 

 

English  

August, Wednesday, 26th, 2020  - Quarta feira, 26 de agosto de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos fazer as atividades do livro colorido. Vamos abrir na página 40, ouvir o áudio 

62 e enumerar as imagens de acordo com a ordem que ouvir no áudio. 

Depois, na página 43, ouvir o áudio 67 e repetir as palavras PINK, QUILT e RAIN. 

No exercício 2, passar o lápis sobre os pontilhados e no exercício 3 ligar a letra com a 

figura que cujo nome começa com aquela letra. Ex: P – Tinta rosa (pink). 

 

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.  

https://youtu.be/V0NVAh4Adxs
https://youtu.be/J8MXHRcoA8Q

