
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turminha, vamos nos despedir do mês de agosto e receber o mês de 

setembro com muita alegria, pois é o mês das flores! Está chegando a 

primavera!  

Vamos aproveitar cada momento deste mês juntos. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 02 de setembro 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: Superdesafio de caça-palavras 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear as partes do corpo humano. Localizar no caça-

palavras as palavras que completam frases sobre o corpo humano. 

 

O nosso corpo é muito importante e por isso precisamos saber cuidar bem dele. Como 

você cuida do seu corpo? Cada parte do corpo tem a sua função, não é verdade? Vamos 

assistir ao vídeo e brincar com o superdesafio do caça-palavras durante nosso encontro 

de hoje. A pró te ajudará a pensar na resposta certa para cada frase da atividade que 

está na página 332. 

Vamos lá! https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio do dominó 

 

Objetivos: Identificar padrão e regularidade dentro de uma sequência. 

 

Desafio é sempre bom, certo? Faz a gente pensar, pensar e aprender cada vez mais. 

Vamos viajar em mais um desafio junto com a turminha do Eleva? Para isso, precisamos 

observar atentamente as peças do dominó apresentadas por Nina no módulo 2, página 

148 e descobrir quais peças estão faltando. 

Aceita o desafio? 

 

Para aprender um pouco mais, acesse o link. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&

linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm 

 

 

English time:  

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 31, ouvir o áudio 21, colorir as figuras e dizer o que 

é cada figura. Na segunda questão, procurar as diferenças nas figuras. 

https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm


Depois fazer a atividade da página 32. Na terceira questão, colorir e falar o nome dos 

brinquedos. Na quarta questão, Ligar cada animal a sua pegada e dizer quantos animais 

andaram por ali. 

 

Teatro:  

Dança das Águas -  Preparação para o nosso Baile Aquático 

(31 de Agosto e 2 de Setembro) 

Meus Amores, a Moana de Motonui está novamente no vídeo-aula e lançou um desafio 

para nós! Iremos dançar com as águas! Dançar o OCEANO! Então... Hoje iremos 

mergulhar no mundo oceânico! Eu separei um outro vídeo e também deixei disponível 

para quando vocês puderem, durante estas duas semanas, embarcarem neste mundo 

colorido, misterioso e sensível que é o fundo do mar! Assistam ao vídeo prestando 

bastante atenção nos movimentos que existem lá! Na dança das águas! Na dança de cada 

bichinho, cada alga, de cada ser que habita o oceano... O elemento água servirá de 

inspiração para o nosso BAILE AQUÁTICO que faremos no encontro on-line do dia: 

- 16 de Setembro. 

Vocês terão até este dia para pesquisar e assistir outros vídeos que queiram sobre o 

Oceano... Ver imagens... Filmes... Ficando bastante inspirados para o Baile! Outra coisa 

importante! Que tal pensarmos em um figurino, uma roupa que  água, para o dia do Baile? 

SUGESTÃO PARA ROUPAS: Tecidos leves. Que tal todos nós de roupa azul? Ou 

branca? 

SUGESTÃO DE MATERIAL para nossa dança no dia do Baile: Quem tiver pedaços 

de tecidos leves como voal, por exemplo, fitas de cetim ou outros materiais maleáveis 

que queira para no dia usarmos na dança, pode ser uma boa ideia! Quem não tiver, está 

tudo lindo também! É só mais uma sugestão para a exploração das danças no espaço! 

LINK DESAFIO DA MOANA https://www.youtube.com/watch?v=KnGf_1ur7B8 

LINK pesquisa/ inspiração Fundo do Mar  

https://www.youtube.com/watch?v=umI5U6djUL4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnGf_1ur7B8
https://www.youtube.com/watch?v=umI5U6djUL4


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 02 de setembro 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: Superdesafio de caça-palavras 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear as partes do corpo humano. Localizar no caça-

palavras as palavras que completam frases sobre o corpo humano. 

 

O nosso corpo é muito importante e por isso precisamos saber cuidar bem dele. Como 

você cuida do seu corpo? Cada parte do corpo tem a sua função, não é verdade? Vamos 

assistir ao vídeo e brincar com o superdesafio do caça-palavras durante nosso encontro 

de hoje. A pró te ajudará a pensar na resposta certa para cada frase da atividade que 

está na página 332. 

Vamos lá! https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio do dominó 

 

Objetivos: Identificar padrão e regularidade dentro de uma sequência. 

 

Desafio é sempre bom, certo? Faz a gente pensar, pensar e aprender cada vez mais. 

Vamos viajar em mais um desafio junto com a turminha do Eleva? Para isso, precisamos 

observar atentamente as peças do dominó apresentadas por Nina no módulo 2, página 

148 e descobrir quais peças estão faltando. 

Aceita o desafio? 

 

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


Para aprender um pouco mais, acesse o link. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&

linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm 

 

 

English time:  

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 31, ouvir o áudio 21, colorir as figuras e dizer o que 

é cada figura. Na segunda questão, procurar as diferenças nas figuras. 

Depois fazer a atividade da página 32. Na terceira questão, colorir e falar o nome dos 

brinquedos. Na quarta questão, Ligar cada animal a sua pegada e dizer quantos animais 

andaram por ali. 

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Improvisar acompanhamentos para músicas com instrumentos de brinquedo. 

Explorar sonoridades diferentes 

 

METODOLOGIA 

O professor solicitará que os educandos escolham brinquedos que produzam som, 

preferencialmente instrumentos de brinquedo, para fazer combinações e acompanhar 

canções. 

Para ouvir durante a semana: 

https://youtu.be/W7RSK0bUrH8 

https://youtu.be/3U4lq6U3e1g 

Vamos apreciar o Hino da Independência do Brasil em dois formatos diferentes. 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://youtu.be/W7RSK0bUrH8
https://youtu.be/3U4lq6U3e1g

