
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 07 de outubro de 2020 – QUARTA-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 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Natália e Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália e Margô  



 

A magia é a palavra para nossa imaginação! 

Hoje é dia de Contação de História!  

Para estreitarmos esta proposta, se possível, conecte 

seu aparelho digital ao monitor da televisão e altere 

seu layout para barra lateral, deixe os microfones 

desabilitados (desligados) e não esqueçam aquela 

pipoca e suco delicioso para o deleite da contação de 

história com a família e amigos! 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Reconto da Contação de história 

 

OBJETIVO: Construir o reconto, por meio de ilustração identificando os 

personagens da história. 

 

Amigos! Quantas coisas legais estão acontecendo está semana! 

Vamos preparar o caderno de desenho para construir a ilustração da parte do conto que 

mais chamou sua atenção no ensino remoto! 

Não esqueçam de nomear os personagens e utilizar um belo colorido. 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Conhecendo o nosso dinheiro 

 

Objetivos: Conhecer o sistema monetário, explorar notas e cédulas 

 

Vocês estão conhecendo o nosso sistema Monetário! 

Em nosso país nós utilizamos o real. Este é o nome do nosso dinheiro. E com ele podemos 

comprar ingressos e fazermos muitas coisas mais. Podemos economizar para poder 

ajudar alguém ou até mesmo comprar algo que desejamos muito. 

A turminha do Eleva está em uma aventura divertida e resolveu convidar vocês para 

realizarem uma atividade no módulo 3. 

Esta proposta é individual na página 99 e 100. 

Você poderá compartilhar no Classroom  sua descoberta. 



Vamos lá compartilhar o link com dicas incríveis da turminha do Eleva! 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

English time:  

September, Wednesday, 30th, 2020 – Quarta-feira, 30 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Olá pessoal, estão prontos para o nosso Word Bingo? Nosso bingo de palavras? 

Peguem suas cartelas, lápis de cor e vamos começar. Vamos assistir ao vídeo da Teacher 

Nati e quem fizer Bingo primeiro grita hein... BINGOOO!! 

 

Amanhã vai ser bem divertido, oba! Drive Thru no Colégio! 

O Colégio estará preparado para ver você e sua família. Faça cartazes, leve balões 

coloridos, enfeite o carro que a surpresa será grande. Estamos esperando por 

vocês. Venha se alegrar, receber um grande sorriso e diminuir a saudade!  

Peça a mamãe que faça um cabelo maluco, colorido e divertido.  

Não esqueça: use o uniforme, máscara, leve álcool e garrafinha de água. Estarei 

te esperando muito ansiosa! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 07 de outubro de 2020 – QUARTA-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 1oC – Prós Márcia e João  
 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8


A magia é a palavra para nossa imaginação! 

Hoje é dia de Contação de História!  

Para estreitarmos esta proposta, se possível, conecte 

seu aparelho digital ao monitor da televisão e altere 

seu layout para barra lateral, deixe os microfones 

desabilitados (desligados) e não esqueçam aquela 

pipoca e suco delicioso para o deleite da contação de 

história com a família e amigos! 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Reconto da Contação de história 

 

OBJETIVO: Construir o reconto, por meio de ilustração identificando os 

personagens da história. 

 

Amigos! Quantas coisas legais estão acontecendo está semana! 

Vamos preparar o caderno de desenho para construir a ilustração da parte do conto que 

mais chamou sua atenção no ensino remoto! 

Não esqueçam de nomear os personagens e utilizar um belo colorido. 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Conhecendo o nosso dinheiro 

 

Objetivos: Conhecer o sistema monetário, explorar notas e cédulas 

 

Vocês estão conhecendo o nosso sistema Monetário! 

Em nosso país nós utilizamos o real. Este é o nome do nosso dinheiro. E com ele podemos 

comprar ingressos e fazermos muitas coisas mais. Podemos economizar para poder 

ajudar alguém ou até mesmo comprar algo que desejamos muito. 

A turminha do Eleva está em uma aventura divertida e resolveu convidar vocês para 

realizarem uma atividade no módulo 3. 

Esta proposta é individual na página 99 e 100. 



Você poderá compartilhar no Classroom  sua descoberta. 

Vamos lá compartilhar o link com dicas incríveis da turminha do Eleva! 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

English time:  

September, Wednesday, 30th, 2020 – Quarta-feira, 30 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Olá pessoal, estão prontos para o nosso Word Bingo? Nosso bingo de palavras? 

Peguem suas cartelas, lápis de cor e vamos começar. Vamos assistir ao vídeo da Teacher 

Nati e quem fizer Bingo primeiro grita hein... BINGOOO!! 

 

Amanhã vai ser bem divertido, oba! Drive Thru no Colégio! 

O Colégio estará preparado para ver você e sua família. Faça cartazes, leve balões 

coloridos, enfeite o carro que a surpresa será grande. Estamos esperando por 

vocês. Venha se alegrar, receber um grande sorriso e diminuir a saudade!  

Peça a mamãe que faça um cabelo maluco, colorido e divertido.  

Não esqueça: use o uniforme, máscara, leve álcool e garrafinha de água. Estarei 

te esperando muito ansiosa! 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8

