
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olá Turminha linda! 

 

Estamos em uma semana muito especial, pois é comemorado o início da primavera! 

Vocês farão muitas descobertas com as nossas aulas online e as atividades 

realizadas juntos e individualmente. 

Estamos esperando vocês com o coração florido e cheio de alegria! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 22 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: Como funcionam os cinco sentidos do nosso corpo? 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os cinco sentidos. 

 

Hoje durante a nossa aula online, iremos descobrir os cinco sentidos do nosso corpo. 

Para isso vamos assistir ao vídeo “Os cinco sentidos para crianças” e dialogaremos sobre 

um passeio bem legal que a turma do Eleva fez no parque. Tudo isso é possível ver nas 

atividades do módulo 2 nas páginas 342, 343 e 345. Venha descobrir os sentidos que 

cada amiguinho da turma do Eleva usou e aprender na nossa aula remota. 

 

Para fazer com autonomia: Desenhar o que você consegue fazer com o sentido da 

“VISÃO” página 346. Realizar a leitura da página 348.  (Produção individual). 

Vídeo “Os cinco sentidos para crianças” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Leitura de tabela 

 

OBJETIVO: Comparar números naturais de duas ordens. 

 

Obá! Vamos aprender Matemática!!! 

 

Observando a tabela disposta no nosso módulo, precisamos comparar as quantidades de 

folhas de papel utilizadas pela professora da Nina e responder as perguntas do livro nas 

páginas 163 e 164.  

 

E para complementar os nossos estudos, faça novas descobertas acessando o vídeo de 

“Grandezas e Medidas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk
https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko


English time:  

 

September, Tuesday, 22nd, 2020 -  Terça-feira, 22 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos começar relembrando o alfabeto inglês. 

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Depois vamos abrir o livro na página 51. Vamos ver as letras S, T, U e V. 

No exercício 1, vamos ouvir o áudio 78 e repetir as palavras.  

No exercício 2, passar com o lápis nas linhas pontilhadas formando as letras. 

No exercício 4, vamos fazer uma linha ligando a letra até a palavra correspondente. 

 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Acompanhar canções com os sons do corpo e alguns materiais como: saco plástico ou 

papel alumínio. 

Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores. 

Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos. 

METODOLOGIA 

Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a canção 

fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc 

Vamos apreciar esta canção apenas com sons do corpo e um saco plástico. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE
https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 22 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: Como funcionam os cinco sentidos do nosso corpo? 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os cinco sentidos. 

 

Hoje durante a nossa aula online, iremos descobrir os cinco sentidos do nosso corpo. 

Para isso vamos assistir ao vídeo “Os cinco sentidos para crianças” e dialogaremos sobre 

um passeio bem legal que a turma do Eleva fez no parque. Tudo isso é possível ver nas 

atividades do módulo 2 nas páginas 342, 343 e 345. Venha descobrir os sentidos que 

cada amiguinho da turma do Eleva usou e aprender na nossa aula remota. 

 

Para fazer com autonomia: Desenhar o que você consegue fazer com o sentido da 

“VISÃO” página 346. Realizar a leitura da página 348.  (Produção individual). 

Vídeo “Os cinco sentidos para crianças” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Leitura de tabela 

 

OBJETIVO: Comparar números naturais de duas ordens. 

 

Obá! Vamos aprender Matemática!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk


Observando a tabela disposta no nosso módulo, precisamos comparar as quantidades de 

folhas de papel utilizadas pela professora da Nina e responder as perguntas do livro nas 

páginas 163 e 164.  

 

E para complementar os nossos estudos, faça novas descobertas acessando o vídeo de 

“Grandezas e Medidas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko  

 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 22nd, 2020 -  Terça-feira, 22 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos começar relembrando o alfabeto inglês. 

https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Depois vamos abrir o livro na página 51. Vamos ver as letras S, T, U e V. 

No exercício 1, vamos ouvir o áudio 78 e repetir as palavras.  

No exercício 2, passar com o lápis nas linhas pontilhadas formando as letras. 

No exercício 4, vamos fazer uma linha ligando a letra até a palavra correspondente. 

 

 

Movimento: 
 

Objetivo: 

 

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

psicomotores como por exemplo lateralidade, equilíbrio e destreza. 

 

Materiais: 

- Baldes, bacias, garrafas ou latas; 

- Fita adesiva; 

- Bolinhas de papel ou meias; 

- Uma colher grande.  

https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE


 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

 

Acesse o link que Professor Daniel mandou para vocês. 

https://youtu.be/j570m8cy-zA 

 

https://youtu.be/j570m8cy-zA

