
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá Galerinha! 

 

Estamos em uma semana repleta de novidades! 

Vocês farão pesquisas, irão escrever, ler e saborear vivências muito 

interessantes. 

Agora, se preparem para uma viagem a terra do saber onde ser 

criança é uma aventura cheia de trocas. 

Estamos esperando vocês com o coração cheio de alegria! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 14 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 / Geografia 

 

ATIVIDADE: Escola / Produção de escrita 

 

OBJETIVO: Valorizar os cuidados na aula presencial, ampliar o repertório da escrita 

de palavras desenvolvendo assim a habilidade da reflexão da escrita.  

 

Olá Turminha! 

 

As crianças do Eleva estão construindo um mapa, com figurinhas do material de apoio 

do módulo 2, com a localização de todo grupo na sala de aula.  

As aulas presenciais precisam ser planejadas e a turma do Eleva está se mobilizando e 

pesquisando atividades que são realizadas na hora da entrada e na hora do recreio, pois 

iremos retornar à escola com muitos cuidados e com planejamentos. 

Agora vocês podem se juntar com Torugo, Nina, Beca, Lucas e resolver os desafios das 

páginas 271 a 273 que vocês poderão postar no Classroom. 

Devemos também pensar nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas remotas 

resolvendo com a turminha as páginas 274 e 275 que serão compartilhadas na aula online.  

Não poderia esquecer a vídeo aula que pró Marcinha preparou para outra investigação 

com pesquisa e diversão!   

Casa: Pesquisa sobre sua moradia: 278, 279 e 281 / vídeo aula da Pró Marcinha 

explicando a etapa da pesquisa sobre a moradia individual de cada criança. 

A aula remota vai ser um espaço bacana de troca! 

Venha participar! 

https://youtu.be/m5opnpuby7A 

https://youtu.be/S4vkZTfC1-k 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Moradia  

 

OBJETIVO: Identificar os tipos de moradias, valorizando a sua importância e 

conservação. 

https://youtu.be/m5opnpuby7A
https://youtu.be/S4vkZTfC1-k


Amigos, vocês conhecem bem o lugar onde mora? 

Sempre moraram nesse lugar? 

Já se mudaram alguma vez? 

Todas as moradias têm um endereço. Por meio dele podemos nos localizar e saber onde 

vivem as pessoas. 

Agora iremos investigar onde Duda mora. Para isso iremos seguir as pistas das páginas 

280 e 282. 

Pró Marcinha deixou umas pistas também.  

 

Acesse o vídeo e confira!   

https://youtu.be/89GXjthDTYw 

 

 

English time:  

 

September, Monday, 14th, 2020 -  Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 

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 35. Na primeira questão, ouvir o áudio 23 e colocar 

na mesa o que o menino gosta. Na segunda questão, pintar as comidas e dizer seus nomes 

em Inglês.  

Depois fazer a atividade da página 36, na primeira questão, ouvir o áudio 24, marcar 

com um “V” a comida que gosta e  marcar com “X” a comida que não gosta. Na segunda 

questão, desenhar as comidas que cada aluno gosta e as comidas que não gosta. Praticar 

as frases como por exemplo: “I Like milk. I don´t like chicken.”  

 
LIV: 

 

Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem! Chegamos com mais novidades para 

essa semana e muita saudade de vocês! Temos recebido muitos feedbacks com fotos e 

relatos dessas atividades sendo realizadas em família e isso nos motiva e nos aproxima 

nesse momento de distanciamentos físicos.  

 

A nossa proposta é trabalhar um pouco a vergonha. Esse sentimento que nos incomoda, 

mas que é tão comum. O ideal é ensinar a criança a saber lidar com esse sentimento e 

explicar que cabe a ela decidir o quer fazer.  

 

https://youtu.be/89GXjthDTYw


Para tanto, segue em anexo um vídeo musical “Errar é humano” de Toquinho.  

Assista junto com a criança, e dialogue sobre o vídeo. Aproveite para compartilhar com 

ela suas experiências com este sentimento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q 

 

Para expandir em família.  

 

Vamos brincar de “Você imita que eu te imito”. Quando for a sua vez de criar os 

movimentos a serem imitados, pense em algo que seja extravagante e até ridículo, para 

que a criança perceba que tudo bem expor-se. Sempre com bom humor! E lembre-se de 

inverter e seguir os comandos da criança sem reclamar, mesmo sendo bem ridículo ou 

estranho.  

Garanto que é diversão certa e boas risadas também.  

Vamos lá!!!  

Bom divertimento a todos! 

Se quiser, compartilhe conosco esta experiência aqui no Google Classroom.  

 

Até a próxima! 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 14 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 1C – Prós Márcia, Camila, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa / Geografia 

 

ATIVIDADE: Escola / Produção de escrita 

https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q


OBJETIVO: Valorizar os cuidados na aula presencial, ampliar o repertório da escrita 

de palavras desenvolvendo assim a habilidade da reflexão da escrita.  

 

Olá Turminha! 

 

As crianças do Eleva estão construindo um mapa, com figurinhas do material de apoio 

do módulo 2, com a localização de todo grupo na sala de aula.  

As aulas presenciais precisam ser planejadas e a turma do Eleva está se mobilizando e 

pesquisando atividades que são realizadas na hora da entrada e na hora do recreio, pois 

iremos retornar à escola com muitos cuidados e com planejamentos. 

Agora vocês podem se juntar com Torugo, Nina, Beca, Lucas e resolver os desafios das 

páginas 271 a 273 que vocês poderão postar no Classroom. 

Devemos também pensar nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas remotas 

resolvendo com a turminha as páginas 274 e 275 que serão compartilhadas na aula online.  

Não poderia esquecer a vídeo aula que pró Marcinha preparou para outra investigação 

com pesquisa e diversão!   

Casa: Pesquisa sobre sua moradia: 278, 279 e 281 / vídeo aula da Pró Marcinha 

explicando a etapa da pesquisa sobre a moradia individual de cada criança. 

A aula remota vai ser um espaço bacana de troca! 

Venha participar! 

https://youtu.be/m5opnpuby7A 

https://youtu.be/S4vkZTfC1-k 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Moradia  

 

OBJETIVO: Identificar os tipos de moradias, valorizando a sua importância e 

conservação. 

Amigos, vocês conhecem bem o lugar onde mora? 

Sempre moraram nesse lugar? 

Já se mudaram alguma vez? 

Todas as moradias têm um endereço. Por meio dele podemos nos localizar e saber onde 

vivem as pessoas. 

https://youtu.be/m5opnpuby7A
https://youtu.be/S4vkZTfC1-k


Agora iremos investigar onde Duda mora. Para isso iremos seguir as pistas das páginas 

280 e 282. 

Pró Marcinha deixou umas pistas também.  

 

Acesse o vídeo e confira!   

https://youtu.be/89GXjthDTYw 

 

 

English time:  

 

September, Monday, 14th, 2020 -  Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 

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 35. Na primeira questão, ouvir o áudio 23 e colocar 

na mesa o que o menino gosta. Na segunda questão, pintar as comidas e dizer seus nomes 

em Inglês.  

Depois fazer a atividade da página 36, na primeira questão, ouvir o áudio 24, marcar 

com um “V” a comida que gosta e  marcar com “X” a comida que não gosta. Na segunda 

questão, desenhar as comidas que cada aluno gosta e as comidas que não gosta. Praticar 

as frases como por exemplo: “I Like milk. I don´t like chicken.”  

 
 

TEATRO:  

BAILE AQUÁTICO 
 

Chegou o dia do nosso BAILE AQUÁTICO! 

 

No nosso encontro on-line, vamos dançar criando expressões corporais inspiradas nos 

movimentos que existem no fundo do mar... Na grande dança que existe nas águas do 

oceano!!! 

 

Já na vídeo-aula, eu proponho para vocês um estudo do movimento a partir da sensação 

e observação da água em contato com o nosso corpo, com a nossa pele e que dança 

podemos criar a partir deste estímulo!  

https://youtu.be/89GXjthDTYw


Como será nosso movimento para tentar equilibrar gotas de água em partes diferentes 

do nosso corpo? O que sentimos quando as gotinhas entram em contato com a nossa 

pele? Como esta gota se movimenta quando em algum movimento ela acaba escorrendo? 

Como posso dançar, movimentar meu corpo neste momento, ao escorrer? 

Boa dança! Boa pesquisa! Boa diversão! 

Beijinhos de água, Pró Cami! 

 

LINK Vídeo Pró Cami- https://www.youtube.com/watch?v=Xhy8vIqWZQo 

LINK sugestão música 1 https://www.youtube.com/watch?v=gx_mpQBRHMw 

LINK  sugestão música 2 – https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhy8vIqWZQo
https://www.youtube.com/watch?v=gx_mpQBRHMw
https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg

