
 

 

 

 

 

 

 

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: 08 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: Ambientes Terrestres e Aquáticos 

 

OBJETIVO: Reconhecer as diferenças e os elementos dos dois ambientes. 
 

Hoje vamos conhecer as diferenças entre dois tipos de ambientes, Aquático e 

Terrestre. 

Nestes dois ambientes existem diferenças muito interessantes. Vamos descobrir quais 

são os animais e vegetações que vemos nestes lugares bem interessantes. 

Juntos na nossa aula online, vamos realizar as páginas 333 e 335. 

Depois da nossa aula, você poderá fazer a página 334, realizando um lindo desenho sobre 

estes dois ambientes. 

Vejam este vídeo que encontrei, vocês vão aprender sobre os diferentes ambientes. 

https://youtu.be/ufofiljia3Q 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo Problemas 

 

OBJETIVO: Identificar a operação Matemática a ser realizada, apresentar 

estratégias de pensamentos. 
 

Vocês estão preparados? 

Neste novo capítulo de Matemática, vamos realizar grandes desafios matemáticos. 

Eu sei que vocês estão ficando feras nas situações problemas, que já conseguem 

identificar as operações a serem realizadas. 

Então vamos nessa, nas páginas 120 e 121, vamos desvendar grandes desafios 

matemáticos. Espero por vocês. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha família e as famílias de antigamente 

 

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

Estamos fazendo muitas descobertas em nossas aulas de história, não é mesmo?! 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre os diferentes tipos de famílias, atuais 

e de antigamente. 

Vocês se lembram das famílias da turma do Eleva? 

Cada família tem sua formação, as pessoas que formam ela. 

https://youtu.be/ufofiljia3Q


Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias de antigamente e atual, 

vamos realizar as atividades do módulo 4 nas páginas 182, 183 e 187. 

Vamos acessar o link e fazer novas descobertas sobre as famílias de antigamente e 

atuais. https://youtu.be/-iP2JdgY-kw 

 
 

English time:  
 

December, Tuesday, 08th, 2020  - Terça-feira, 08 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos o livro preto e branco na página 67. 

Vamos pensar em alguma coisa que podemos fazer. Escrever I CAN ______ e fazer um 

desenho. (Ex: I can swim) 

Depois, vamos abrir o livro colorido e jogar. Pode chamar alguém da família. 

Para avançar a casa, precisam dizer (in english) o que as crianças estão fazendo ok. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 08 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Ambientes Terrestres e Aquáticos 

https://youtu.be/-iP2JdgY-kw


OBJETIVO: Reconhecer as diferenças e os elementos dos dois ambientes. 
 

Hoje vamos conhecer as diferenças entre dois tipos de ambientes, Aquático e 

Terrestre. 

Nestes dois ambientes existem diferenças muito interessantes. Vamos descobrir quais 

são os animais e vegetações que vemos nestes lugares bem interessantes. 

Juntos na nossa aula online, vamos realizar as páginas 333 e 335. 

Depois da nossa aula, você poderá fazer a página 334, realizando um lindo desenho sobre 

estes dois ambientes. 

Vejam este vídeo que encontrei, vocês vão aprender sobre os diferentes ambientes. 

https://youtu.be/ufofiljia3Q 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo Problemas 

 

OBJETIVO: Identificar a operação Matemática a ser realizada, apresentar 

estratégias de pensamentos. 
 

Vocês estão preparados? 

Neste novo capítulo de Matemática, vamos realizar grandes desafios matemáticos. 

Eu sei que vocês estão ficando feras nas situações problemas, que já conseguem 

identificar as operações a serem realizadas. 

Então vamos nessa, nas páginas 120 e 121, vamos desvendar grandes desafios 

matemáticos. Espero por vocês. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha família e as famílias de antigamente 

 

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

Estamos fazendo muitas descobertas em nossas aulas de história, não é mesmo?! 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre os diferentes tipos de famílias, atuais 

e de antigamente. 

Vocês se lembram das famílias da turma do Eleva? 

Cada família tem sua formação, as pessoas que formam ela. 

Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias de antigamente e atual, 

vamos realizar as atividades do módulo 4 nas páginas 182, 183 e 187. 

Vamos acessar o link e fazer novas descobertas sobre as famílias de antigamente e 

atuais. https://youtu.be/-iP2JdgY-kw 

https://youtu.be/ufofiljia3Q
https://youtu.be/-iP2JdgY-kw


English time:  
 

December, Tuesday, 08th, 2020  - Terça-feira, 08 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos o livro preto e branco na página 67. 

Vamos pensar em alguma coisa que podemos fazer. Escrever I CAN ______ e fazer um 

desenho. (Ex: I can swim) 

Depois, vamos abrir o livro colorido e jogar. Pode chamar alguém da família. 

Para avançar a casa, precisam dizer (in english) o que as crianças estão fazendo ok. 

 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Através de uma atividade bem simples e divertida trabalhar noção de espaço e 

tempo de reação.  

Materiais: 

- Uma bola; 

- Brinquedos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

Acesse o link https://youtu.be/ldmAQhYpu3c 

 

https://youtu.be/ldmAQhYpu3c

