
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 
Esta semana preparamos muitas atividades cheias de descobertas. 

Vamos contar escrever, ler, colocar a mão na massa e fazer experiências muito 

interessantes. 

Então, se preparem para uma semana recheada de aventuras.  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 08 de setembro de 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Nomeando as partes do Corpo 

 

OBJETIVO: Nomear, relembrar e registrar o nome das partes do corpo. 

Vamos brincar?  

Hoje na nossa aula online, antes de começar as atividades, vamos brincar e nomear as 

partes do nosso. 

Depois de brincar, vamos beber um pouquinho de água e se acomodar na cadeira para 

realizar a nossa construção de palavras. 

Na página 333 vamos escrever o nome das partes do nosso corpo. 

Deixei um vídeo com uma dancinha super legal. Assistam e se divirtam! 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos 

 

OBJETIVO: Conhecer monumentos históricos, pesquisar e explorar sólidos 

geométricos. 

 

Pessoal! Nina está muito curiosa para fazer novas descobertas sobre os sólidos 

geométricos. Vamos agora fazer uma viagem lá para Itália. 

Assustaram-se?! Vamos viajar, mais é virtualmente. No início da página 150, ela está nos 

convidando a fazer um Tour pela Torre Di Pisa. Vamos lá. 

Para nossa aula ficar ainda mais divertida, vocês irão virar detetive em casa. Se 

preparem que a pró irá solicitar alguns objetos e vocês iram procurar. Vamos lá pessoal! 

 Para nossa aula de amanhã vamos utilizar massa de modelar (massinha) a pró Carol, 

gravou um vídeo aula ensinando como se faz massinha. Vamos assistir fazer a massinha 

para nossa aula do dia 09.09 (terça-feira). 

 

VIDEO AULA PRÓ CAROL MASSINHA - https://youtu.be/zDIHMJUVkeU 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c
https://youtu.be/zDIHMJUVkeU


English time:  

 

September, Tuesday, 08th, 2020 – Terça-feira, 08 de setembro de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos conhecer outro som da Língua Inglesa. Vamos juntar as letras T e H. Que 

som será que vai formar? 

Assistir ao vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=KPAtWnXL7UY  

Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok. 

Se quiser, pode escolher mais que 2. 

 

 

Música: 

 
OBJETIVO 

Improvisar acompanhamentos para músicas com instrumentos de brinquedo. 

Explorar sonoridades diferentes. 

Cantar junto com o acompanhamento. 

 

METODOLOGIA 

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

preferencialmente instrumentos de brinquedo, para fazer combinações e acompanhar 

canções. Em seguida será proposta a música uma canção infantil para ser acompanhada 

pelas crianças, tanto com ritmo livre, quanto marcando o pulsa das canções utilizadas. 

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

Vamos apreciar a ORQUESTRA DE METAIS LYRA DE TATUÍ,  nesta apresentação 

maravilhosa com instrumentos de metais e de percussão. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPAtWnXL7UY
https://youtu.be/hdsNpORDJjI


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 08 de setembro de 2020 – TERÇA-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 1C – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Nomeando as partes do Corpo 

 

OBJETIVO: Nomear, relembrar e registrar o nome das partes do corpo. 

Vamos brincar?  

Hoje na nossa aula online, antes de começar as atividades, vamos brincar e nomear as 

partes do nosso. 

Depois de brincar, vamos beber um pouquinho de água e se acomodar na cadeira para 

realizar a nossa construção de palavras. 

Na página 333 vamos escrever o nome das partes do nosso corpo. 

Deixei um vídeo com uma dancinha super legal. Assistam e se divirtam! 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos 

 

OBJETIVO: Conhecer monumentos históricos, pesquisar e explorar sólidos 

geométricos. 

 

Pessoal! Nina está muito curiosa para fazer novas descobertas sobre os sólidos 

geométricos. Vamos agora fazer uma viagem lá para Itália. 

Assustaram-se?! Vamos viajar, mais é virtualmente. No início da página 150, ela está nos 

convidando a fazer um Tour pela Torre Di Pisa. Vamos lá. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c


Para nossa aula ficar ainda mais divertida, vocês irão virar detetive em casa. Se 

preparem que a pró irá solicitar alguns objetos e vocês iram procurar. Vamos lá pessoal! 

 Para nossa aula de amanhã vamos utilizar massa de modelar (massinha) a pró Carol, 

gravou um vídeo aula ensinando como se faz massinha. Vamos assistir fazer a massinha 

para nossa aula do dia 09.09 (terça-feira). 

 

VIDEO AULA PRÓ CAROL MASSINHA - https://youtu.be/zDIHMJUVkeU 
 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 08th, 2020 – Terça-feira, 08 de setembro de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos conhecer outro som da Língua Inglesa. Vamos juntar as letras T e H. Que 

som será que vai formar? 

Assistir ao vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=KPAtWnXL7UY  

Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok. 

Se quiser, pode escolher mais que 2. 

 

 

TEATRO:  

 

De Que Forma Estou Falando?” 

Hoje nós iremos fazer uma brincadeira chamada: “De Que Forma Estou Falando?” 

No teatro, quando a gente faz um personagem e fala as falas deste personagem, a gente 

precisa entender qual situação o personagem está passando, o que ele está sentindo e 

encontrar uma forma de falar, de interpretar para que aquela situação seja bem 

retratada e representada para o público! 

Na vídeo-aula de hoje, Pró Cami falou uma única frase de várias formas! Quero saber 

se conseguirão descobrir todas as formas!  

Se quiserem brincar em casa: 

https://youtu.be/zDIHMJUVkeU
https://www.youtube.com/watch?v=KPAtWnXL7UY


1- Escolham uma frase. Ex: O Dinossauro foi embora. 

2-  Escolham de que forma falarão esta frase e não contem para a outra pessoa! Ela 

irá ouvir e ver você falando e tentará descobrir! Você pode falar a mesma frase 

de diversas formas: feliz, triste, preocupado, curioso, com sono, cansado, 

assustado, chorando, chateado, com pressa, com medo... 

Boa Diversão! Beijinho, Pró Cami! 

LINK do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_NldtlrfEtk 

 

 

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

