
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 03 DE DEZEMBRO 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 calendário 

 

OBJETIVO:  Construir estratégias nas operações matemáticas para localização espaço-

temporal. 

 

Turminha linda e esperta! Vamos para mais um super desafio de Matemática e precisamos 

contar com a sua ajuda para solucionarmos! No módulo 4, na página 115 vamos ler 

atentamente o calendário apresentado e responder as questões. 

Acessem ao link que deixei o vídeo “Os meses do ano - Vocabulário para crianças” sobre 

os meses do ano. 

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

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa - Ortografia 

 

ATIVIDADE: Escrita de palavras com B e P 

 

OBJETIVO: Compreender as relações entre fonemas e letras (P e B) 

 

Vamos brincar de formar grupos de palavras? Para isso, precisamos primeiramente 

lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho e pensar nos diferentes alimentos que ela 

poderia levar na cesta para a sua vovó. Lembre-se de incluir as frutas, pois é sempre bom 

ter o hábito de uma alimentação mais saudável!!!  

Vamos descobrir quais são esses alimentos completando as palavras com as letras “P” ou 

“B” nas páginas 32 e 33. 

 

 

English time: 

December, Thursday, 03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 

 

 

 

 

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


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/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 
  

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 03 DE DEZEMBRO 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio com calendário 

 

OBJETIVO:  Construir estratégias nas operações matemáticas para localização espaço-

temporal. 

 

Turminha linda e esperta! Vamos para mais um super desafio de Matemática e precisamos 

contar com a sua ajuda para solucionarmos! No módulo 4, na página 115 vamos ler 

atentamente o calendário apresentado e responder as questões. 

https://youtu.be/0pTvYk3MuLM


Acessem ao link que deixei o vídeo “Os meses do ano - Vocabulário para crianças” sobre 

os meses do ano. 

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

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa - Ortografia 

 

ATIVIDADE: Escrita de palavras com B e P 

 

OBJETIVO: Compreender as relações entre fonemas e letras (P e B) 

 

Vamos brincar de formar grupos de palavras? Para isso, precisamos primeiramente 

lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho e pensar nos diferentes alimentos que ela 

poderia levar na cesta para a sua vovó. Lembre-se de incluir as frutas, pois é sempre bom 

ter o hábito de uma alimentação mais saudável!!!  

Vamos descobrir quais são esses alimentos completando as palavras com as letras “P” ou 

“B” nas páginas 32 e 33. 

 

 

English time: 

December, Thursday, 03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 

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

