
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chegou a semana mais gostosa do ano! A semana da criança! 

As brincadeiras online são pura diversão, um convite à investigação, com 

atividades recheadas de alegria e descontração. 

Então vamos lá! 

Não deixe de participar da aventura de ser feliz realizando novas 

descobertas! 

Um beijo recheado de chocolate e pirulito de toda equipe Mendel Vilas! 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 05 de outubro 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, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Margô, LIV Renata 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: BISCOITOS COLORIDOS DO DIA DAS CRIANÇAS  

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual receita, unidades de medidas utilizadas 

em uma receita, explorar diversos ingredientes.  

 

Amigos, chegou a hora da receita para 

saborearmos a festa das crianças! 

Vocês gostam de biscoitos? 

Hum, eu adoro biscoitos coloridos! Então chegou 

a hora de compartilharmos uma receita muito 

saborosa para comemorarmos o início desta 

semana especial. 

A pró Marcinha juntamente com toda a turminha 

do Eleva deixou um vídeo com as dicas do módulo 

3, página 15, para vocês realizarem esta deliciosa 

atividade.  

Vamos ajuda a organizar os preparativos da 

semana da criança colocando a mão na massa! 

Vale ressaltar, que vocês podem substituir os ingredientes de acordo com os materiais 

que estão disponíveis em casa. O importante é participar da proposta e construir uma 

receita para esta semana de alegria. 

Não esqueçam de realizar a atividade das páginas 16 e 17. 

Uma deliciosa aventura para as nossas crianças! 

https://youtu.be/vQydsLD6M9w 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia / Língua Portuguesa   
 

ATIVIDADE: Moradia/ Cinema com Bonecos 

 

OBJETIVO: Ouvir a história do Ratinho do Campo e da Cidade com os bonecos 

identificando os diversos tipos de matérias para diferentes moradias.  

Quem se lembra da história do Ratinho do campo? Assista ao vídeo para se divertir. 

https://youtu.be/LR1RuL208rY 

Ele tinha um primo que morava no centro urbano...  

Lá existe vários tipos de construções de moradias! Existem moradias construídas em 

lugares precários e estão sujeitas a risco de acidente, por isso detetives, o mistério 

das páginas 233 e 234 do módulo 3 deverão ter respostas individuais sobre o 

entendimento de vocês. 

https://youtu.be/vQydsLD6M9w
https://youtu.be/LR1RuL208rY


A turminha do Eleva juntamente com a pró Marcinha deixaram uma vídeo aula sobre 

este assunto.  https://youtu.be/PgxnH2IKQDY 

Produção individual: Agora é a sua vez de construir um registro individual na página 

234, observando as proximidades em que você vive e realizar o caminho da casa dos três 

porquinhos e uma linda pintura nas páginas 236 e 237. 

 

English time:  

 

October, Monday, 05th, 2020 -  Segunda-feira 05 de Outubro de 2020. 

Good Morning! 

Semana passada vimos o som que as letras S e H formam juntas né. Vimos as palavras 

SHEEP, SHOES, SHIRT, SHAMPOO entre outras.  

Hoje vamos ver como fica o som se juntarmos as letras C e H. Vamos assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4  

Depois no caderno de desenho ou em uma folha de papel vamos escolher duas palavras, 

escrever e desenhar ok. 

 

Momento LIV 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana com o LIV em Casa, convidamos vocês para refletirem sobre o poder de 

cultivar emoções positivas em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de 

positividade.  

Quando estimulamos emoções positivas, nos abrimos para o novo com esperança e alegria 

e atraímos as pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar dos mesmos 

sentimentos. Tais sentimentos nos inspiram a agir sempre com o melhor de nós.   

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre o amor e 

a paz no mundo.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

https://youtu.be/PgxnH2IKQDY
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4


Depois, dialogue com a criança sobre o poder do amor, da alegria, da esperança, e da 

paz em nossos corações. Leve a refletir sobre a contribuição que ela pode dar a este 

mundo.   

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no Google Classroom. Vamos adorar 

receber.  

 

Até a próxima.  

 

Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia, pinte 

seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso 

para se alegrar e divertir. 
 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 05 de outubro 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 1oC – Prós Márcia e João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: BISCOITOS COLORIDOS DO DIA DAS CRIANÇAS  

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual receita, unidades de medidas utilizadas 

em uma receita, explorar diversos ingredientes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ


Amigos, chegou a hora da receita para 

saborearmos a festa das crianças! 

Vocês gostam de biscoitos? 

Hum, eu adoro biscoitos coloridos! Então chegou 

a hora de compartilharmos uma receita muito 

saborosa para comemorarmos o início desta 

semana especial. 

A pró Marcinha juntamente com toda a turminha 

do Eleva deixou um vídeo com as dicas do módulo 

3, página 15, para vocês realizarem esta deliciosa 

atividade.  

Vamos ajuda a organizar os preparativos da 

semana da criança colocando a mão na massa! 

Vale ressaltar, que vocês podem substituir os ingredientes de acordo com os materiais 

que estão disponíveis em casa. O importante é participar da proposta e construir uma 

receita para esta semana de alegria. 

Não esqueçam de realizar a atividade das páginas 16 e 17. 

Uma deliciosa aventura para as nossas crianças! 

https://youtu.be/vQydsLD6M9w 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia / Língua Portuguesa   
 

ATIVIDADE: Moradia / Cinema com Bonecos 

 

OBJETIVO: Ouvir a história do Ratinho do Campo e da Cidade com os bonecos 

identificando os diversos tipos de matérias para diferentes moradias.  

Quem se lembra da história do Ratinho do campo? Assista ao vídeo para se divertir. 

https://youtu.be/LR1RuL208rY 

Ele tinha um primo que morava no centro urbano...  

Lá existe vários tipos de construções de moradias! Existem moradias construídas em 

lugares precários e estão sujeitas a risco de acidente, por isso detetives, o mistério 

das páginas 233 e 234 do módulo 3 deverão ter respostas individuais sobre o 

entendimento de vocês. 

A turminha do Eleva juntamente com a pró Marcinha deixaram uma vídeo aula sobre 

este assunto.  https://youtu.be/PgxnH2IKQDY 

Produção individual: Agora é a sua vez de construir um registro individual na página 

234, observando as proximidades em que você vive e realizar o caminho da casa dos três 

porquinhos e uma linda pintura nas páginas 236 e 237. 
 

https://youtu.be/vQydsLD6M9w
https://youtu.be/LR1RuL208rY
https://youtu.be/PgxnH2IKQDY


English time:  

 

October, Monday, 05th, 2020 - Segunda-feira 05 de Outubro de 2020. 

Good Morning! 

Semana passada vimos o som que as letras S e H formam juntas né. Vimos as palavras 

SHEEP, SHOES, SHIRT, SHAMPOO entre outras.  

Hoje vamos ver como fica o som se juntarmos as letras C e H. Vamos assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4  

Depois no caderno de desenho ou em uma folha de papel vamos escolher duas palavras, 

escrever e desenhar ok. 

 

Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia, pinte 

seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso 

para se alegrar e divertir. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4

