
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 

Esta semana vamos ter tantas novidades, muitos assuntos 

interessante para todos nós. 

Organizamos muitas atividades divertidas e que vão fazer vocês 

colocarem a “cuca” para trabalhar. 

Então vamos lá, espero por vocês! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália 

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Importância dos Direitos Humanos  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da Declaração dos Direitos Humanos para a 

humanidade. 

 

Vocês se lembram que na nossa última aula de ciências falamos sobre os Direitos 

Humanos. 

A turminha do Eleva também está muito curiosa para fazer novas descobertas sobre os 

Direitos humanos. 

Juntos vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão importante. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 314 e 315 e relembrar dos direitos que 

estão escritos neste documento tão valioso e importante. 

Você pode realizar as páginas 312 e 313 após nossa aula e fazer novas descobertas. 

Nossa! Conheci uma escritora que criou uma história cheia de rimas sobre os Direitos 

Humana, não deixem de assistir. 

https://youtu.be/3P3-rg8Dw0c 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

 

OBJETIVO: Exercitar a leitura, Realizar cálculos matemáticos, identificar as 

operações matemáticas. 

 

Galerinha estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos como 

vocês.  

No capítulo 9 vamos realizar muitos desafios matemáticos e eu sei que vocês gostam 

muito de “quebrar a cuca”. 

Então, nesta aula vamos ajudar a Nina e Torugo e resolver um grande desafio matemático. 

Juntos na nossa aula online vamos realizar as páginas 144 e 145. 

No final da nossa aula, vocês podem realizar as páginas 146 e 147 para exercitar ainda 

mais os cálculos matemáticos. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de família, valorizar as pessoas da nossa família. 

https://youtu.be/3P3-rg8Dw0c


 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre nossa Família. 

Quando iniciamos nosso módulo, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva. 

Hoje é nossa vez. Vamos conhecer as pessoas que moram na sua casa. Quais são as 

atividades que vocês gostam de fazer juntos e muito mais. 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar as páginas 206 e 207. 

Na página 209 tem uma pesquisa muito legal para você realizar com a sua família.  

Vamos assistir ao link que conta uma história muito legal sobre família. 

https://youtu.be/PAq8OTpIqX8 

 

English time:  

 

November, Tuesday, 17th, 2020 – Terça-feira, 17 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo do teacher João contando o seu final diferente da historinha da 

“Magic soup.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/PAq8OTpIqX8


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Importância dos Direitos Humanos  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da Declaração dos Direitos Humanos para a 

humanidade. 

 

Vocês se lembram que na nossa última aula de ciências falamos sobre os Direitos 

Humanos. 

A turminha do Eleva também está muito curiosa para fazer novas descobertas sobre os 

Direitos humanos. 

Juntos vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão importante. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 314 e 315 e relembrar dos direitos que 

estão escritos neste documento tão valioso e importante. 

Você pode realizar as páginas 312 e 313 após nossa aula e fazer novas descobertas. 

Nossa! Conheci uma escritora que criou uma história cheia de rimas sobre os Direitos 

Humana, não deixem de assistir. 

https://youtu.be/3P3-rg8Dw0c 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

 

OBJETIVO: Exercitar a leitura, Realizar cálculos matemáticos, identificar as 

operações matemáticas. 

 

Galerinha estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos como 

vocês.  

https://youtu.be/3P3-rg8Dw0c


No capítulo 9 vamos realizar muitos desafios matemáticos e eu sei que vocês gostam 

muito de “quebrar a cuca”. 

Então, nesta aula vamos ajudar a Nina e Torugo e resolver um grande desafio matemático. 

Juntos na nossa aula online vamos realizar as páginas 144 e 145. 

No final da nossa aula, vocês podem realizar as páginas 146 e 147 para exercitar ainda 

mais os cálculos matemáticos. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de família, valorizar as pessoas da nossa família. 

 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre nossa Família. 

Quando iniciamos nosso módulo, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva. 

Hoje é nossa vez. Vamos conhecer as pessoas que moram na sua casa. Quais são as 

atividades que vocês gostam de fazer juntos e muito mais. 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar as páginas 206 e 207. 

Na página 209 tem uma pesquisa muito legal para você realizar com a sua família.  

Vamos assistir ao link que conta uma história muito legal sobre família. 

https://youtu.be/PAq8OTpIqX8 

 

 

English time:  

November, Tuesday, 17th, 2020 – Terça-feira, 17 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo do teacher João contando o seu final diferente da historinha da 

“Magic soup.” 

 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

 

Através de uma atividade lúdica, bem simples e divertida, trabalhar atenção, memória, 

coordenação óculo-manual e coordenação motora fina. 

 

 

https://youtu.be/PAq8OTpIqX8


Materiais: 

 

- Um prato fundo; 

- Um piloto; 

- Uma tampinha; 

- Pregador; 

- Copo; 

- Água.  

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

 

Acesse o link e divirta-se! https://youtu.be/WFPvySIxQAQ 
 

https://youtu.be/WFPvySIxQAQ

