
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oi meus lindos!!! Quantas descobertas interessantes fizemos durante este ano! 

Já estamos chegando no mês de dezembro e juntos vamos construir mais 

conhecimentos e desvendar o mundo!  

Venha viajar conosco nesta maravilhosa e encantadora aventura! A pró tem um 

carinho muito especial por cada um de vocês! 

Beijocas. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 01 DE DEZEMBRO 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: Por que as pessoas precisam dormir à noite? 

 

OBJETIVO: Reconhecer a diferença entre os hábitos diurnos e noturnos. 

 

Olá turminha! Hoje a nossa conversa será sobre os nossos hábitos e vamos realizar a 

leitura de uma imagem bem interessante da Nina dormindo.  

Juntos vamos pensar a respeito da importância do nosso sono e fazer novas descobertas 

acerca dos hábitos da vida moderna. 

Em nossa aula online vamos utilizar o módulo 4 para realizar as atividades nas páginas 

290, 292, 293. 

Você pode realizar as páginas: 294 e 295 do módulo 4 após nossa aula e continuar o nosso 

estudo. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: SISTEMATIZANDO – MESES DO ANO 

 

OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua organização. 

 

Vamos brincar de detetives e utilizar um calendário deste ano? Temos que ajudar a Nina 

a desvendar um desafio, mas para isso vamos precisar de um calendário.   

No módulo 4 vamos realizar a atividade “Sistematizando” na página 108 e descobrir qual 

é o mês de que o desafio está falando. 

Após a nossa aula, vocês podem realizar a página 109 para rever a leitura de gráficos e 

construção de tabela. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Famílias antigas no Brasil 

 

OBJETIVO: Diferenciar as famílias atuais de famílias de outras épocas. 

 

Hoje na nossa aula online, dialogar a respeito das famílias antigas no Brasil. Para isso 

precisamos observar atentamente os detalhes de uma obra de arte do pintor francês 

Jean-Baptiste Debret ou De Bret, no módulo 4 na página 178. Após nosso bate-papo 

realizaremos a atividade nesta mesma página.  

Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias que vieram de longe, após a 

nossa aula online, realize a leitura no módulo 4 nas páginas 176 e 177. 



 

English time:  

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema das roupas. Quem será que vai acertar mais? 

Se prepare antes de jogar !! 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 01 DE DEZEMBRO 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: Por que as pessoas precisam dormir à noite? 

 

OBJETIVO: Reconhecer a diferença entre os hábitos diurnos e noturnos. 

 

Olá turminha! Hoje a nossa conversa será sobre os nossos hábitos e vamos realizar a 

leitura de uma imagem bem interessante da Nina dormindo.  

Juntos vamos pensar a respeito da importância do nosso sono e fazer novas descobertas 

acerca dos hábitos da vida moderna. 

Em nossa aula online vamos utilizar o módulo 4 para realizar as atividades nas páginas 

290, 292, 293. 

Você pode realizar as páginas: 294 e 295 do módulo 4 após nossa aula e continuar o nosso 

estudo. 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: SISTEMATIZANDO – MESES DO ANO 

 

OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua organização. 

 

Vamos brincar de detetives e utilizar um calendário deste ano? Temos que ajudar a Nina 

a desvendar um desafio, mas para isso vamos precisar de um calendário.   

No módulo 4 vamos realizar a atividade “Sistematizando” na página 108 e descobrir qual 

é o mês de que o desafio está falando. 

Após a nossa aula, vocês podem realizar a página 109 para rever a leitura de gráficos e 

construção de tabela. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Famílias antigas no Brasil 

 

OBJETIVO: Diferenciar as famílias atuais de famílias de outras épocas. 

 

Hoje na nossa aula online, dialogar a respeito das famílias antigas no Brasil. Para isso 

precisamos observar atentamente os detalhes de uma obra de arte do pintor francês 

Jean-Baptiste Debret ou De Bret, no módulo 4 na página 178. Após nosso bate-papo 

realizaremos a atividade nesta mesma página.  

Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias que vieram de longe, após a 

nossa aula online, realize a leitura no módulo 4 nas páginas 176 e 177. 

 

English time:  

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema das roupas. Quem será que vai acertar mais? 

Se prepare antes de jogar !! 

 

 


