
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 26 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Natália, Carol, Roberto 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 
 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio com ponto de referência e calendário 

 

OBJETIVO:  Construir estratégias nas operações matemáticas. 

 

Detetive da sala virtual temos mais um caso para solucionarmos! Mais um mistério do 

módulo 4!  

Será que Beca sairá do labirinto? Temos pistas e setas que podem servir de referência? 

Se seguirmos as setas ajudaremos a Beca a sair do labirinto? 

Muito Bem, é sobre isto que nós vamos conversar na nossa aula de matemática. 

Vamos realizar as páginas 103 e 106. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 104, lá tem muitos desafios 

de matemática para vocês. 

Acessem ao link que deixei um vídeo com desafios sobre os meses do ano. 

https://youtu.be/nKPV6YcxwSk 

 

 

English time:  

November, Thursday, 26th, 2020 – Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o workbook, o livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 63. No exercício 1, vamos ouvir o áudio e desenhar uma linha da 

peça de roupa até a criança de acordo que o que escutarmos. No exercício 2, vamos ligar 

a peça de roupa até a parte do corpo correspondente e colorir as pecas. 

Depois, vamos abrir a página 64. Vamos ouvir o áudio 42 e colorir a roupa de acordo com 

o que escutarmos e no exercício 2 vamos vestir os dois bonecos de acordo com nossa 

imaginação. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nKPV6YcxwSk


Musica: 
 

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/-u-_cJGAFSI 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUINTA-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, João 

 

 

 

 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio com ponto de referência e calendário 

 

OBJETIVO:  Construir estratégias nas operações matemáticas. 

 

Detetive da sala virtual temos mais um caso para solucionarmos! Mais um mistério do 

módulo 4!  

Será que Beca sairá do labirinto? Temos pistas e setas que podem servir de referência? 

Se seguirmos as setas ajudaremos a Beca a sair do labirinto? 

Muito Bem, é sobre isto que nós vamos conversar na nossa aula de matemática. 

Vamos realizar as páginas 103 e 106. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 104, lá tem muitos desafios 

de matemática para vocês. 

Acessem ao link que deixei um vídeo com desafios sobre os meses do ano. 

https://youtu.be/nKPV6YcxwSk 

 

 

English time:  

November, Thursday, 26th, 2020 – Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o workbook, o livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 63. No exercício 1, vamos ouvir o áudio e desenhar uma linha da 

peça de roupa até a criança de acordo que o que escutarmos. No exercício 2, vamos ligar 

a peça de roupa até a parte do corpo correspondente e colorir as pecas. 

Depois, vamos abrir a página 64. Vamos ouvir o áudio 42 e colorir a roupa de acordo com 

o que escutarmos e no exercício 2 vamos vestir os dois bonecos de acordo com nossa 

imaginação. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nKPV6YcxwSk


Musica: 
 

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/-u-_cJGAFSI 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

