
 

 

 

 

 

 

 

Olá turminha!!! 

Estamos chegando na reta final das nossas aulas. 

É, e vocês estão com o pezinho quase no segundo ano. Nossa!!! 

Bom, o Natal também está quase chegando e vocês o que acham de fazer aquela 

arrumação no quanto de vocês? 

Vamos ver se tem algum brinquedo que não brincam mais, alguma roupa que já está 

pequena e vamos praticar a Caridade. 

Vamos doar o que está em bom estado para alguém que precisa. 

Vamos nessa!!!! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 07 DE DEZEMBRO 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. 

Lembrando que nesta semana estaremos realizando nosso Plantão Pedagógico online. 

As datas e horários estão no convite enviado para o e-mail do aluno. 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1o A – Prós Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1o B – Prós Natália, Renata LIV, Margô  

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Conto de repetição- O macaco e o Rabo 

 

OBJETIVO: Exercitar a leitura e memorização do texto, observar que a escrita 

representa a fala, antecipar eventos. 
 

A turma do Eleva está adorando estes contos de repetição.  

Mesmo online, eles marcaram uma reunião no meet e ficaram brincando. 

Vocês conhecem esta canção. “O João pegou pão”? 

Eles ficaram brincando com esta cantiga de repetição e se lembraram de que também 

já estudaram alguma como a “Velha Fiar”, vocês se lembram? 

Então hoje na nossa aula online vamos brincar com esta cantiga “João pegou pão” e 

relembrar algumas cantigas que estudamos nos capítulos anteriores. 

Juntos vamos realizar as páginas: 46,47 e 48, vamos conhecer uma nova história de 

repetição. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Tempo Atmosférico  

 

OBJETIVO: Compreender o que é tempo atmosférico, identificar quais são eles e suas 

mudanças. 
 

Nossa aula hoje será muito interessante, vamos rever as condições do tempo. O que 

muda em cada região, como é o tempo atmosférico em nossa cidade. 

Será que lá onde a turma do Eleva mora a temperatura é igual a nossa? 

Ou no polo norte o tempo é como aqui na Bahia? 

Vamos juntos descobrir muito sobre as mudanças climáticas. 

Realizaremos as páginas 238 e 239 do módulo 3. Vamos lá!!! 

Querem descobrir um pouco mais sobre tempo atmosférico, assistam ao vídeo que 

deixei para vocês. 

https://youtu.be/Rq0Tvsmd-6I 
 

 

English time:  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Rq0Tvsmd-6I


Momento LIV 
Olá família, como estamos? 

Já estamos na reta final não é mesmo? Falta pouco.  

Assim, para encerrar gostaríamos de tratar de um sentimento tão fundamental e 

essencial em nossa vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para 

sermos felizes não é mesmo?  

A felicidade coloca o ser humano em equilíbrio. E muitos pesquisadores e estudiosos vêm 

sustentando que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

 Depois de assistirem juntos, dialoguem 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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

Em seguida peça à criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 07 DE DEZEMBRO 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. 

Lembrando que nesta semana estaremos realizando nosso Plantão Pedagógico online. 

As datas e horários estão no convite enviado para o e-mail do aluno. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Conto de repetição- O macaco e o Rabo 

 

OBJETIVO: Exercitar a leitura e memorização do texto, observar que a escrita 

representa a fala, antecipar eventos. 
 

A turma do Eleva está adorando estes contos de repetição.  

Mesmo online, eles marcaram uma reunião no meet e ficaram brincando. 

Vocês conhecem esta canção. “O João pegou pão”? 

Eles ficaram brincando com esta cantiga de repetição e se lembraram de que também 

já estudaram alguma como a “Velha Fiar”, vocês se lembram? 

Então hoje na nossa aula online vamos brincar com esta cantiga “João pegou pão” e 

relembrar algumas cantigas que estudamos nos capítulos anteriores. 

Juntos vamos realizar as páginas: 46,47 e 48, vamos conhecer uma nova história de 

repetição. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Tempo Atmosférico  

 

OBJETIVO: Compreender o que é tempo atmosférico, identificar quais são eles e suas 

mudanças. 
 



Nossa aula hoje será muito interessante, vamos rever as condições do tempo. O que 

muda em cada região, como é o tempo atmosférico em nossa cidade. 

Será que lá onde a turma do Eleva mora a temperatura é igual a nossa? 

Ou no polo norte o tempo é como aqui na Bahia? 

Vamos juntos descobrir muito sobre as mudanças climáticas. 

Realizaremos as páginas 238 e 239 do módulo 3. Vamos lá!!! 

Querem descobrir um pouco mais sobre tempo atmosférico, assistam ao vídeo que 

deixei para vocês. 

https://youtu.be/Rq0Tvsmd-6I 
 

 

 

 

 

TEATRO: 

Galerinha!!!!!! Está chegando o dia!!!! 

Na próxima semana apresentaremos o nosso Teatro “As Belas Borboletas” Oba! Estou 

muito animada, vai ser muito divertido! 

Está ficando lindo, vocês estão fazendo com muito capricho, muita dedicação e alegria! 

Estou apaixonada e muito feliz! 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos com o nosso ensaio! Vamos continuar 

treinando as nossas falinhas, dançando e cantando as músicas!  

Deixaremos novamente hoje o vídeo das musiquinhas e coreografias! E o vídeo da história 

da Bela Borboleta!  

Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

https://youtu.be/Rq0Tvsmd-6I
https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

