
 

 

 

 

 

 

A magia do Natal está no ar! 

Estamos na reta final das nossas aulas virtuais. 
Como é bom saber que teremos novas aventuras para solucionarmos com a chegada 
do Natal. 
É isso aí... 
Vamos entrar na brincadeira, pois o túnel do tempo não para e ao final do mistério 
estaremos prontos para embarcarmos em novas investigações no segundo ano! 
Então, iremos avante nesta grande viagem ao reino encantado do faz de conta! 
1,2,3 e... 
Pirlimpimpim 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 14 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. 

HOJE ÀS 9h15’ TEREMOS UM MOMENTO MUITO ESPECIAL: SEGUNDO ANO 
LÁ VOU EU!!!!...  PARA VIVER ESSE MOMENTO VAMOS CLICAR NO LINK QUE 
ESTARÁ NO CHAT E ENTRAR NA SALA DO SEGUNDO ANO PARA CONHECER 
A PROFESSORA E OUVIR DOS COLEGAS COMO FOI ESTUDAR NO SEGUNDO 
ANO... VAI SER MUITO DIVERTIDO!! 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Produção de texto- carta do Natal 
 
OBJETIVO: Construir a escrita convencional utilizando a reflexão sobre a composição 

das palavras e sinais de pontuação. 
 
A nossa turma está se preparando para a festa natalina! 

Com ela chegando não poderíamos deixar os nossos sonhos de fora. Por isso hoje iremos 

planejar a nossa carta do Natal!  

E isso é mágico! 

Para este momento iremos construir uma produção textual com os nossos desejos 

natalinos! 

Preparados para esta aventura? 

Não poderia deixar de falar que a turma do Eleva deixou um vídeo com dicas 

importantes sobre a construção da nossa cartinha. 

 Depois da aula remota vocês poderão realizar a página: 57 do módulo 4 para solucionar 

o mistério da escrita. 

https://youtu.be/Isgkf3UMpMo 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 
ATIVIDADE: Tempo Atmosférico e a alimentação 

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

mudanças e tipos de alimentação para cada clima. 

 

Como está o tempo hoje? 

Qual o tipo de alimentação adequado a esse tempo? 

Nossa aula hoje será muito interessante, vamos rever as condições do tempo e o tipo 
de alimentação que podemos fazer. 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 e eles fazem a 

mesma alimentação? 

Ou no polo norte? 



Vamos juntos descobrir muito sobre as mudanças climáticas e alimentação especifica 
para cada clima. 

Realizaremos as páginas 242 e 243 do módulo 4. Avante! 

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

turma do Eleva deixou para vocês. 

https://youtu.be/vN1SRqgERvo 

 
 

English time:  

 
Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), 

estimular o estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa família 

na noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

Momento LIV 
 
Olá família, como estamos? 

Esta é a nossa última semana de atividades do LIV em casa.  

Primeiramente gostaria de agradecer imensamente esse tempo que passamos juntos.  

Enviar atividades semanais para as famílias foi muito gratificante e receber a 

devolutiva de vocês, melhor ainda.  

Desejamos que nossa contribuição tenha sido muito importante neste período 

pandêmico de intensos desafios.  

Assim, para encerrar gostaríamos de agradecer através do vídeo abaixo, que fala 

sobre o espírito natalino de solidariedade e fraternidade. Que possamos expressar 

isso todos os dias! 



Segue abaixo o vídeo para reflexão: 

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g 

Dialogue com a criança sobre este espírito natalino. Se quiser, faça um desenho com 

ela. 

Aproveite esta oportunidade e faça uma lista com a criança de todas as bênçãos do 

ano de 2020, e se puder, coloque na árvore de natal.  

 A gratidão promove a felicidade, você sabia? E gratidão também se aprende.  

Vamos juntos? 

Bom final de ano e um 2021 repleto e boas surpresas e aprendizados.   

 

Recadinho do Teatro:  
 
Na quarta-feira, às 8h será a apresentação do Grupão para o 
lançamento do site Cirmen Produção de Texto. Use a criatividade, 
vista o figurino de seu personagem e vamos nos divertir!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 14 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. 

HOJE ÀS 15h15’ TEREMOS UM MOMENTO MUITO ESPECIAL: SEGUNDO ANO 
LÁ VOU EU!!!!...  PARA VIVER ESSE MOMENTO VAMOS CLICAR NO LINK QUE 
ESTARÁ NO CHAT E ENTRAR NA SALA DO SEGUNDO ANO PARA CONHECER 
A PROFESSORA E OUVIR DOS COLEGAS COMO FOI ESTUDAR NO SEGUNDO 
ANO... VAI SER MUITO DIVERTIDO!! 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Produção de texto- carta do Natal 
 
OBJETIVO: Construir a escrita convencional utilizando a reflexão sobre a composição 

das palavras e sinais de pontuação. 
 
A nossa turma está se preparando para a festa natalina! 

Com ela chegando não poderíamos deixar os nossos sonhos de fora. Por isso hoje iremos 

planejar a nossa carta do Natal!  

E isso é mágico! 

Para este momento iremos construir uma produção textual com os nossos desejos 

natalinos! 

Preparados para esta aventura? 

Não poderia deixar de falar que a turma do Eleva deixou um vídeo com dicas 

importantes sobre a construção da nossa cartinha. 

 Depois da aula remota vocês poderão realizar a página: 57 do módulo 4 para solucionar 

o mistério da escrita. 



https://youtu.be/Isgkf3UMpMo 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 
ATIVIDADE: Tempo Atmosférico e a alimentação 

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

mudanças e tipos de alimentação para cada clima. 

 

Como está o tempo hoje? 

Qual o tipo de alimentação adequado a esse tempo? 

Nossa aula hoje será muito interessante, vamos rever as condições do tempo e o tipo 
de alimentação que podemos fazer. 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 e eles fazem a 

mesma alimentação? 

Ou no polo norte? 

Vamos juntos descobrir muito sobre as mudanças climáticas e alimentação especifica 

para cada clima. 
Realizaremos as páginas 242 e 243 do módulo 4. Avante! 

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

turma do Eleva deixou para vocês. 

https://youtu.be/vN1SRqgERvo 

 
 

English time:  

 
Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), 

estimular o estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa família 

na noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

 



Teatro: Ensaio com a pró Cami 
 
Recadinho do Teatro:  

Na quarta-feira, às 14 horas será a apresentação do Grupão para o 
lançamento do site Cirmen Produção de Texto. Use a criatividade, 
vista o figurino de seu personagem e vamos nos divertir!! 

 


