
 

 

 

 

 

 

 

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: 09 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUARTA-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 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  
 

 
 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas de repetição 

 

OBJETIVO: Ler e ouvir a cantiga de repetição e acumulação de forma lúdica. 
 

Nossa!!!!  

Eu também estou me divertindo muito com estas cantigas de repetição. 

A turma do Eleva separou mais uma cantiga e está fala de alguns animais da fazenda que 

todos nós conhecemos e gostamos. 

Antes de realizar as páginas seguintes vamos assistir a um vídeo muito divertido de uma 

cantiga de repetição. 

https://youtu.be/4dLcZ188bPQ 

Vamos juntos realizar as páginas 50 e 51 do módulo 4. 

Depois da nossa aula online, você pode ensinar para sua família sobre estas cantigas de 

repetição. 

    

    

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Super Desafio- Dardos ao Alvo. 

 

OBJETIVO: Realizar operações matemáticas.  

 

Hoje na nossa aula vamos realizar um grande desafio matemático. 

Na página 123, Luquinha, Beca e Teo estão jogando dardos. 

Juntos vamos descobrir quem fez mais pontos e quantos pontos fez. Mas para isso vamos 

precisar realizar operações matemáticas. Vamos nessa!  

Na página 124 do módulo 4, Luquinha e Duda estão propondo outro desafio matemático. 

Sabe por quê? 

Eles descobriram que vocês adoram participar das Oficinas de Matemática e souberam 

que são muito bons em cálculos. Vamos juntos descobrir qual operação matemática usar. 
 

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! 

https://youtu.be/4dLcZ188bPQ


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 historia 

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 

 

 

English time:  

December, Wednesday, 09th, 2020 –Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro colorido 

Primeiro, vamos abrir o livro colorido na página 71. 

Vamos ouvir o áudio 113 e ver as palavras do exercício 1. 

Agora vamos para o exercício 3 e vamos ligar a letra à palavra que começa com essa letra. 

Por fim, vamos ouvir o áudio 116 e circular a letra D ou T de acordo com o que ouvirmos. 

Depois, vamos abrir na página 72, assistir o vídeo e ligar a criança à atividade que ela está 

falando. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas de repetição 

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


OBJETIVO: Ler e ouvir a cantiga de repetição e acumulação de forma lúdica. 
 

Nossa!!!!  

Eu também estou me divertindo muito com estas cantigas de repetição. 

A turma do Eleva separou mais uma cantiga e está fala de alguns animais da fazenda que 

todos nós conhecemos e gostamos. 

Antes de realizar as páginas seguintes vamos assistir a um vídeo muito divertido de uma 

cantiga de repetição. 

https://youtu.be/4dLcZ188bPQ 

Vamos juntos realizar as páginas 50 e 51 do módulo 4. 

Depois da nossa aula online, você pode ensinar para sua família sobre estas cantigas de 

repetição. 

    

    

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Super Desafio- Dardos ao Alvo. 

 

OBJETIVO: Realizar operações matemáticas.  

 

Hoje na nossa aula vamos realizar um grande desafio matemático. 

Na página 123, Luquinha, Beca e Teo estão jogando dardos. 

Juntos vamos descobrir quem fez mais pontos e quantos pontos fez. Mas para isso vamos 

precisar realizar operações matemáticas. Vamos nessa!  

Na página 124 do módulo 4, Luquinha e Duda estão propondo outro desafio matemático. 

Sabe por quê? 

Eles descobriram que vocês adoram participar das Oficinas de Matemática e souberam 

que são muito bons em cálculos. Vamos juntos descobrir qual operação matemática usar. 
 

Música: 

 

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

Acompanhar canção infantil com o professor. 

 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. Convidar os educandos para acompanhar canções junto com o professor. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/VnbVW8kx4c8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

https://youtu.be/4dLcZ188bPQ
https://youtu.be/VnbVW8kx4c8


English time:  

December, Wednesday, 09th, 2020 –Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro colorido 

Primeiro, vamos abrir o livro colorido na página 71. 

Vamos ouvir o áudio 113 e ver as palavras do exercício 1. 

Agora vamos para o exercício 3 e vamos ligar a letra à palavra que começa com essa letra. 

Por fim, vamos ouvir o áudio 116 e circular a letra D ou T de acordo com o que ouvirmos. 

Depois, vamos abrir na página 72, assistir o vídeo e ligar a criança à atividade que ela está 

falando. 

 

 


