
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24 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: Cuidando do nosso Corpo 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância do cuidado com o corpo. 

 

Olá galerinha! 

A turminha do Eleva também está muito feliz, está fazendo descobertas investigações 

sobre o corpo! 

Juntos com eles vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão 

importante. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 320, 328 a 331 do módulo 3 e relembrar 

da importância dos hábitos de higiene e como eles são importantes para nossa saúde. 

Você pode realizar as páginas:  321, 327 do módulo 3 após nossa aula e continuar a nosso 

estudo. 

Que legal! Conheci uma turminha que deixou umas dicas muito importante sobre a saúde 

do corpo, não deixem de assistir! 

https://youtu.be/zsDhn9SzVDs 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

 

OBJETIVO: Construir a leitura de desafios com tabelas, realizar cálculos matemáticos, 

identificar as operações matemáticas. 

 

Detetives, estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos 

como vocês.  

No capítulo 1 do módulo 4 vamos realizar muitos desafios matemáticos e eu sei que vocês 

gostam muito de “quebrar a cuca” e fazer leitura de tabela. 

Então, nesta aula vamos ajudar a Nina, Beca e Duda a resolver um grande desafio 

matemático. 

Juntos na nossa aula online vamos realizar as páginas 94 e 95. 

No final da nossa aula, vocês podem realizar as páginas 96 e 97 para construir ainda mais 

os cálculos matemáticos. 

 

 

 

 

https://youtu.be/zsDhn9SzVDs


ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

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

com sentimento fraterno. 

 

Hoje na nossa aula online, iremos continuar a conversar sobre o sentimento que a família 

deve cultivar. 

Quando iniciamos nosso módulo 3, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva e o 

sentimento de carinho que cada um disponibilizava para os membros familiares. 

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

atividades que vocês gostam de fazer juntos e o sentimento que envolve cada membro. 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar as páginas 215 e218 do 

módulo 3. 

Na página 217, 220 e 221 tem um desafio muito legal para você realizar com a sua família.  

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

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI 

 

 

English time:  

November, Tuesday, 24th, 2020 – Terça-feira, 24 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos falar sobre um assunto novo. 

Nós vimos até agora sobre as partes do corpo não é? 

Agora vamos falar sobre o que usamos para cobrir as partes do corpo : CLOTHES. Isso 

mesmo, nossas roupas. 

Vamos assistir ao vídeo dos nossos amigos Steve and Maggie.  

https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk 

Em seguida, vamos abrir o livro colorido ( Student Book) na página 62. 

Vamos fazer a atividade 3. Ouvir o áudio e circular a peça de roupa que escutarmos no 

áudio ok. 

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 24 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Cuidando do nosso Corpo 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância do cuidado com o corpo. 

 

Olá galerinha! 

A turminha do Eleva também está muito feliz, está fazendo descobertas investigações 

sobre o corpo! 

Juntos com eles vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão 

importante. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 320, 328 a 331 do módulo 3 e relembrar 

da importância dos hábitos de higiene e como eles são importantes para nossa saúde. 

Você pode realizar as páginas:  321, 327 do módulo 3 após nossa aula e continuar a nosso 

estudo. 

Que legal! Conheci uma turminha que deixou umas dicas muito importante sobre a saúde 

do corpo, não deixem de assistir! 

https://youtu.be/zsDhn9SzVDs 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

 

OBJETIVO: Construir a leitura de desafios com tabelas, realizar cálculos matemáticos, 

identificar as operações matemáticas. 

https://youtu.be/zsDhn9SzVDs


 

Detetives, estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos 

como vocês.  

No capítulo 1 do módulo 4 vamos realizar muitos desafios matemáticos e eu sei que vocês 

gostam muito de “quebrar a cuca” e fazer leitura de tabela. 

Então, nesta aula vamos ajudar a Nina, Beca e Duda a resolver um grande desafio 

matemático. 

Juntos na nossa aula online vamos realizar as páginas 94 e 95. 

No final da nossa aula, vocês podem realizar as páginas 96 e 97 para construir ainda mais 

os cálculos matemáticos. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

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

com sentimento fraterno. 

 

Hoje na nossa aula online, iremos continuar a conversar sobre o sentimento que a família 

deve cultivar. 

Quando iniciamos nosso módulo 3, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva e o 

sentimento de carinho que cada um disponibilizava para os membros familiares. 

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

atividades que vocês gostam de fazer juntos e o sentimento que envolve cada membro. 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar as páginas 215 e218 do 

módulo 3. 

Na página 217, 220 e 221 tem um desafio muito legal para você realizar com a sua família.  

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

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI 

 

 

English time:  

November, Tuesday, 24th, 2020 – Terça-feira, 24 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos falar sobre um assunto novo. 

Nós vimos até agora sobre as partes do corpo não é? 

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI


Agora vamos falar sobre o que usamos para cobrir as partes do corpo: CLOTHES. Isso 

mesmo, nossas roupas. 

Vamos assistir ao vídeo dos nossos amigos Steve and Maggie.  

https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk 

Em seguida, vamos abrir o livro colorido (Student Book) na página 62. 

Vamos fazer a atividade 3. Ouvir o áudio e circular a peça de roupa que escutarmos no 

áudio ok. 

 

Educação Física 

Objetivo: 

 

Através de atividades lúdicas, bem simples e divertidas, trabalhar a coordenação óculo-

manual e fina, destreza e paciência.  

 

Materiais: 

 

- Colheres; 

- Bolinhas (limões, bolinhas de papel ou meias. ); 

- Uma fita adesiva; 

- Copos descartáveis (bolinhas de papel ou meias). 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

Acesse o link - https://youtu.be/jqBEpxDOmlU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://youtu.be/jqBEpxDOmlU

