
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:15 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 humano e seus cuidados. 

 

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

cuidados. 

 

Agora vamos brincar de Detetives da Tela Azul (DTA)?  

Hoje na nossa aula online, iremos investigar as frases que são falsas e verdadeiras, pois 

a turminha do Eleva está com uma missão que só será possível com a ajuda de todos na 

aula remota. 

Até a pró Marcinha está nesta missão e conseguiu passar por muitos desafios no castelo 

deixando pistas para desvendarmos o mistério. 

Assistam ao vídeo e abram o módulo nas páginas 334 e 335 e boa aventura! 

Esse suspense vai ser solucionado com os DTA! 

 

 

Para fazer com a família:  

 

Pesquisa atividade preferida: 336 e 337 - vídeo aula da Pró Marcinha explicando a etapa 

da pesquisa sobre a atividade preferida que envolve o corpo humano (produção 

individual). 

https://youtu.be/BGVAOzdaMwk 

https://youtu.be/6_cSqLqNN9s 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafios 

 

OBJETIVO: Resolver desafios envolvendo a lógica matemática. 

 

Amigos, olha o que aconteceu com a turminha do Eleva! 

É mais um desafio!  

Lucas e Nina percorreram o mesmo caminho. Porém, Lucas deu 6 passos para chegar ao 

final do caminho, enquanto a Nina precisou dar 10 passos. 

O que aconteceu com nossa dupla? 

Para solucionarmos esta investigação precisamos do módulo 2 na página 154.  

https://youtu.be/BGVAOzdaMwk
https://youtu.be/6_cSqLqNN9s


Nossa aula vai ficar ainda mais divertida, pró Marcinha deixou uma vídeo aula para uma 

produção individual. Se preparem que este vídeo é uma explosão de aventura!  

 Casa (investigação): Produção individual da tabela do comprimento de objetos de casa 

e peso, altura e calçado: 155 e 158 

https://youtu.be/n7wYI9e_a7o 

 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 15th, 2020 – Terça-feira, 15 de setembro de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João preparando seu prato do almoço. 

Do que será que ele gosta de comer? Vamos assistir? 

Vocês também podem falar o que tem no prato de vocês em Inglês! 

 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Identificar novas figuras da notação musical: pausas de semínimas e colcheias, forte e 

fraco. 

Executar frases rítmicas com as novas figuras. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando cartões, apresentar as novas figuras individualmente e posteriormente em 

frases com compassos binário e quaternário. 

 

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

 

Vamos apreciar este concerto com instrumentos de época. 

 

LEMBRANDO: AMANHÃ SERÁ NOSSO BAILE AQUÁTICO COM PRÓ CAMILA. SE 

ARRUME E VENHA SE DIVERTIR!! 

 

https://youtu.be/n7wYI9e_a7o
https://youtu.be/J8MXHRcoA8Q


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA:15 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, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Nomeando as partes do corpo humano e seus cuidados. 

 

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

cuidados. 

 

Agora vamos brincar de Detetives da Tela Azul (DTA)?  

Hoje na nossa aula online, iremos investigar as frases que são falsas e verdadeiras, pois 

a turminha do Eleva está com uma missão que só será possível com a ajuda de todos na 

aula remota. 

Até a pró Marcinha está nesta missão e conseguiu passar por muitos desafios no castelo 

deixando pistas para desvendarmos o mistério. 

Assistam ao vídeo e abram o módulo nas páginas 334 e 335 e boa aventura! 

Esse suspense vai ser solucionado com os DTA! 

 

 

Para fazer com a família:  

 

Pesquisa atividade preferida: 336 e 337 - vídeo aula da Pró Marcinha explicando a etapa 

da pesquisa sobre a atividade preferida que envolve o corpo humano (produção 

individual). 

https://youtu.be/BGVAOzdaMwk 

https://youtu.be/6_cSqLqNN9s 

 

 

 

 

https://youtu.be/BGVAOzdaMwk
https://youtu.be/6_cSqLqNN9s


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafios 

 

OBJETIVO: Resolver desafios envolvendo a lógica matemática. 

 

Amigos, olha o que aconteceu com a turminha do Eleva! 

É mais um desafio!  

Lucas e Nina percorreram o mesmo caminho. Porém, Lucas deu 6 passos para chegar ao 

final do caminho, enquanto a Nina precisou dar 10 passos. 

O que aconteceu com nossa dupla? 

Para solucionarmos esta investigação precisamos do módulo 2 na página 154.  

Nossa aula vai ficar ainda mais divertida, pró Marcinha deixou uma vídeo aula para uma 

produção individual. Se preparem que este vídeo é uma explosão de aventura!  

 Casa (investigação): Produção individual da tabela do comprimento de objetos de casa 

e peso, altura e calçado: 155 e 158 

https://youtu.be/n7wYI9e_a7o 

 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 15th, 2020 – Terça-feira, 15 de setembro de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João preparando seu prato do almoço. 

Do que será que ele gosta de comer? Vamos assistir? 

Vocês também podem falar o que tem no prato de vocês em Inglês! 

 

 

 

 

https://youtu.be/n7wYI9e_a7o


Movimento: 

 
Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos 

psicomotores como por exemplo coordenação motora ampla, noção espaço-tempo, 

habilidade óculo-manual e tempo de reação. 

Materiais: 

- Rolos de papel toalha; 

- Tesoura; 

- Papel; 

- Copos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link. 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU 

 

LEMBRANDO: AMANHÃ SERÁ NOSSO BAILE AQUÁTICO COM PRÓ CAMILA. SE 

ARRUME E VENHA SE DIVERTIR!! 

 

 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU

