
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magia está no ar! 

Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir 

muitas surpresas interessante para todos nós. 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas 

que deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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, Carol, Natália 

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

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Bilhete 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual, realizando leitura do mesmo e identificando 

algumas características textuais. 

Olá detetives! 

 A turma do Eleva está aprendendo a escrever bilhetes. 

Desta vez vamos estudar junto com a turma, descobrir o que Nina deixou no bilhete para 

todos nós, juntos vamos fazer a investigação sobre a mensagem que ela deixou. 

Nesta aula vamos realizar a leitura e as atividades do módulo 4 nas páginas 8 a 13 e 

continuar fazendo novas descobertas depois da aula remota na página 14. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Dia e Noite 

 

OBJETIVO: Identificar as características do período do dia e da noite, relatar e 

registrar atividades que podemos fazer neste ambiente. 

Amigos, vocês sabiam que podemos nos divertir em vários ambientes durante os períodos 

do dia e da noite?! 

Existem pracinhas, campos e parques que estão abertos durante o dia, na qual  podemos 

visitar e nos  divertir. Mas preste atenção! 

Nestes lugares existem regras de convivência durante os períodos de visitação e 

precisamos cumprir as regras sociais para viver em harmonia. 

E vamos juntos fazer novas descobertas realizando as páginas 267 e 269, módulo 3. 

Pessoal, a Mika também estudou sobre o dia e a noite.  

Assistam ao desenho, vocês vão adorar e depois da aula remota vocês podem fazer as 

páginas 258 e 260 o módulo 3. 

https://youtu.be/kbI_lJRIhUw 

 

English time:  

 
November, Monday, 23th, 2020 – Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. 

Good Morning, 

Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa. 

https://youtu.be/kbI_lJRIhUw


Vamos ver que som forma as letras OO juntas? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI 

E vamos escolher duas palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

 

Momento LIV 

 
Olá família, Como vocês estão? 

Já estamos finalizando o mês e partindo para o último mês do ano.  

Esta semana o LIV em casa abordará uma emoção tão avassaladora que é capaz dos atos 

mais belos e sublimes da humanidade: o amor. Isso mesmo. O amor é um sentimento que 

está presente na essência de todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. 

Como é bom sentir amor, amar e ser amado, não é mesmo?  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas 

sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. O que é melhor ter amigos ou ser amigo? Por quê? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, 

faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de 

amor.   

Para expandir em família: 

Que tal fazer uma cartinha de gratidão para um grande amigo seu? 

Com a ajuda de sua família escreva para seu amigo agradecendo por sua amizade. Caso 

não queira escrever pode ser feito também um desenho.  

Depois ligue para ele, e leia a carta ou mostre o seu desenho.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI
https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4


Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom esta experiência.  

Vamos adorar receber! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Bilhete 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual, realizando leitura do mesmo e identificando 

algumas características textuais. 

Olá detetives! 

 A turma do Eleva está aprendendo a escrever bilhetes. 

Desta vez vamos estudar junto com a turma, descobrir o que Nina deixou no bilhete para 

todos nós, juntos vamos fazer a investigação sobre a mensagem que ela deixou. 

Nesta aula vamos realizar a leitura e as atividades do módulo 4 nas páginas 8 a 13 e 

continuar fazendo novas descobertas depois da aula remota na página 14. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Dia e Noite 

 

OBJETIVO: Identificar as características do período do dia e da noite, relatar e 

registrar atividades que podemos fazer neste ambiente. 



Amigos, vocês sabiam que podemos nos divertir em vários ambientes durante os períodos 

do dia e da noite?! 

Existem pracinhas, campos e parques que estão abertos durante o dia, na qual  podemos 

visitar e nos  divertir. Mas preste atenção! 

Nestes lugares existem regras de convivência durante os períodos de visitação e 

precisamos cumprir as regras sociais para viver em harmonia. 

E vamos juntos fazer novas descobertas realizando as páginas 267 e 269, módulo 3. 

Pessoal, a Mika também estudou sobre o dia e a noite.  

Assistam ao desenho, vocês vão adorar e depois da aula remota vocês podem fazer as 

páginas 258 e 260 o módulo 3. 

https://youtu.be/kbI_lJRIhUw 

 

English time:  

 
November, Monday, 23th, 2020 – Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. 

Good Morning, 

Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa. 

Vamos ver que som forma as letras OO juntas? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI 

E vamos escolher duas palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

 

TEATRO: 

QUE COMECEM OS ENSAIOS! 

Convocação Geral! Convocação Geral! Nossos ensaios para o TEATRO “A BELA 

BORBOLETA” começam hoje! 

Atenção, Concentração! E Vamos lá! Com alegria e animação! Escuta e dedicação! YUPI!!!!!!  

 

https://youtu.be/kbI_lJRIhUw
https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI

