
 

 

 

 

 

 

 

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: 10 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: Resolvendo problemas com nosso dinheiro 

 

OBJETIVO:  Reconhecer o nosso dinheiro, compreender o que é troco,  construir 

estratégias nas operações matemáticas. 
 

A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda. 

Eles estão querendo fazer algumas comprinhas, mas estão com algumas dúvidas. 

O pai de Duda quer comprar uma caneta, mas não sabe se seu dinheiro vai dar. 

Torugo quer fazer um lanche, mas está em dúvida se o dinheiro que tem ele vai conseguir 

comprar. 

Então, vamos entrar em ação e ajudar esta Turma. 

Na nossa aula online vamos realizar as páginas 126 e 127 e mostrar para eles como usar 

o dinheirinho. 

 

A Turma da Mônica também tem uma lição para nos ensinar sobre o dinheiro. 

Vamos lá! Acessem i link para assistir ao vídeo e aprender um pouco mais. 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa – Estudo da Língua 

 

ATIVIDADE: Sinal de pontuação 

 

Vamos ficar atentos aos sinais de pontuação e suas utilizações. 

Onde devemos usar o ponto de interrogação e o ponto final? 

Para que eu uso o ponto de exclamação. 

Na nossa aula online, vamos juntos realizar a página 52 do módulo 4. 

 
 

English time: 

December, Thursday, 10th, 2020 - Quinta feira, 10 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o work book, livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 68. Na primeira questão, colocar o áudio 46 e marcar cm X ou um 

Check de acordo com o áudio. Na questão 2, circular as atividades que as crianças estão 

fazendo, que você gosta de fazer também.  

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8


Agora vamos abrir na pagina 69. Na primeira questão, ouvir o áudio 47 e ligar ao menino 

as imagens de atividades que ele pode fazer. 

E na última questão, fazer um X nos quadrinhos das atividades que vocês podem fazer. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 10 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 

https://youtu.be/VnbVW8kx4c8


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas com nosso dinheiro 

 

OBJETIVO:  Reconhecer o nosso dinheiro, compreender o que é troco,  construir 

estratégias nas operações matemáticas. 
 

A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda. 

Eles estão querendo fazer algumas comprinhas, mas estão com algumas dúvidas. 

O pai de Duda quer comprar uma caneta, mas não sabe se seu dinheiro vai dar. 

Torugo quer fazer um lanche, mas está em dúvida se o dinheiro que tem ele vai conseguir 

comprar. 

Então, vamos entrar em ação e ajudar esta Turma. 

Na nossa aula online vamos realizar as páginas 126 e 127 e mostrar para eles como usar 

o dinheirinho. 

 

A Turma da Mônica também tem uma lição para nos ensinar sobre o dinheiro. 

Vamos lá! Acessem i link para assistir ao vídeo e aprender um pouco mais. 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa – Estudo da Língua 

 

ATIVIDADE: Sinal de pontuação 

 

Vamos ficar atentos aos sinais de pontuação e suas utilizações. 

Onde devemos usar o ponto de interrogação e o ponto final? 

Para que eu uso o ponto de exclamação. 

Na nossa aula online, vamos juntos realizar a página 52 do módulo 4. 

 
 

English time: 

December, Thursday, 10th , 2020 - Quinta feira, 10 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o work book, livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 68. Na primeira questão, colocar o áudio 46 e marcar cm X ou um 

Check de acordo com o áudio. Na questão 2, circular as atividades que as crianças estão 

fazendo, que você gosta de fazer também.  

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8


Agora vamos abrir na pagina 69. Na primeira questão, ouvir o áudio 47 e ligar ao menino 

as imagens de atividades que ele pode fazer. 

E na última questão, fazer um X nos quadrinhos das atividades que vocês podem fazer. 

 

 


