
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 18 DE NOVEMBRO 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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  
 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura de Diagramas 

 

OBJETIVO: Identificar os tipos e as informações de um diagrama. 

 

Neste capítulo, fizemos muitas descobertas sobre vários tipos de diagramas. 

Na página 74, vamos relembrar os tipos de diagramas que estudamos as fases da vida do 

ser humano e as etapas do processo da vida da lagarta. 

Para deixar nossa manhã mais interessante, convido vocês a pegarem o caderno de 

desenho e fazer o diagrama das fases da sua vida. 

Vocês podem fazer uma ilustração para cada etapa da vida: nascimento, infância, 

adolescência, vida adulta e velhice. 

Deixei um vídeo bem divertido sobre as fases do crescimento. 

https://youtu.be/qUMxaKUrINo 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Certo, Possível ou Impossível. 

 

Objetivos: Levantar hipótese sobre as possibilidades trabalhadas.  

 

Gente!!! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda. 

Beca e Duda estão tendo dúvidas sobre alguns assuntos sobre a escola. 

Vamos ajudar eles? 

Nas páginas 148 e 149, vamos aprender sobre as possibilidades de algum evento 

acontecer ou não acontecer. 

Após a aula online, vocês podem realizar a página 139 que envolve muitas operações 

matemática.  

 

Teatro: 

A Bela Borboleta 

Olá meus amores! Nosso Teatro da “Loja de Brinquedos” foi um sucesso! Vocês estão de 

parabéns! Deram um show! 

E hoje eu trago outra novidade para vocês! Tchanram!!!!! Teremos outro Teatrinho! Com 

outra história! Será dia 16 de Dezembro! Faremos um grupão no Meet! Oba!!!! 

https://youtu.be/qUMxaKUrINo


Na vídeo-aula que gravei para vocês, conto a história do livro “A Bela Borboleta”! E é 

justamente neste livro que a nossa peça teatral será inspirada! Vamos conhecer? 

Beijinhos da Pró Cami 

Link: https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

English time:  

November, Wednesday, 18th, 2020 – Quarta-feira, 18 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. Vamos abrir o work book na página 51. Na primeira questão, cobrir as letras S, T, 

U e V. Na segunda questão, ouvir o áudio 34 e escrever a primeira letra das palavras que 

escutamos. 

Depois fazer a atividade da página 52, na primeira questão, colocar os quadros da 

historinha as sequência correta e, na segunda questão, marcar a atitude correta de 

ajudar os outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IOCuTps5-Lo


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 18 DE NOVEMBRO 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, Roberto, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura de Diagramas 

 

OBJETIVO: Identificar os tipos e as informações de um diagrama. 

 

Neste capítulo, fizemos muitas descobertas sobre vários tipos de diagramas. 

Na página 74, vamos relembrar os tipos de diagramas que estudamos as fases da vida do 

ser humano e as etapas do processo da vida da lagarta. 

Para deixar nossa manhã mais interessante, convido vocês a pegarem o caderno de 

desenho e fazer o diagrama das fases da sua vida. 

Vocês podem fazer uma ilustração para cada etapa da vida: nascimento, infância, 

adolescência, vida adulta e velhice. 

Deixei um vídeo bem divertido sobre as fases do crescimento. 

https://youtu.be/qUMxaKUrINo 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Certo, Possível ou Impossível. 

 

Objetivos: Levantar hipótese sobre as possibilidades trabalhadas.  

 

Gente!!! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda. 

Beca e Duda estão tendo dúvidas sobre alguns assuntos sobre a escola. 

Vamos ajudar eles? 

Nas páginas 148 e 149, vamos aprender sobre as possibilidades de algum evento 

acontecer ou não acontecer. 

https://youtu.be/qUMxaKUrINo


Após a aula online, vocês podem realizar a página 139 que envolve muitas operações 

matemática.  

 

Música: 

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. 

Para ouvir durante a semana: 

https://youtu.be/t97pZrMP1t8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

English time:  

November, Wednesday, 18th, 2020 – Quarta-feira, 18 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. Vamos abrir o work book na página 51. Na primeira questão, cobrir as letras S, T, 

U e V. Na segunda questão, ouvir o áudio 34 e escrever a primeira letra das palavras que 

escutamos. 

Depois fazer a atividade da página 52, na primeira questão, colocar os quadros da 

historinha as sequência correta e, na segunda questão, marcar a atitude correta de 

ajudar os outros.  

 

https://youtu.be/t97pZrMP1t8

