
 

 

 

 

 

 

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: 15 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: Construir e reconhecer as diferenças e os elementos dos dois ambientes. 

 

Oba, temos cruzadinha! 

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

Terrestre. 

Nestes dois ambientes existem diferenças muito interessantes que vimos na aula 

anterior.  

Então com a turma do Eleva vamos desvendar os mistérios do módulo 4 páginas 336 e 

338 e descobrir que é muito bom investigar. 

Depois da nossa aula, você poderá fazer a página 337 e 339, realizando um lindo 

desenho sobre estes dois ambientes. 

Vejam este vídeo que a turma do Eleva deixou com dicas legais. 

https://youtu.be/Gi4CMGogRNs 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo Problemas 

 

OBJETIVO: Identificar a operação matemática com o sistema monetário, apresentar 

estratégias de pensamentos. 
 

Detetives temos mais um mistério para ser solucionado? 

Neste capítulo de matemática a turma do Eleva precisa de nossa ajuda para solucionar 

problemas envolvendo o sistema monetário. 

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

identificar as operações a serem realizadas. 

Então vamos nessa, nas páginas 130 e 131, vamos desvendar grandes desafios 

matemáticos. Espero por vocês. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Família 

 

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

Amigos! 

https://youtu.be/Gi4CMGogRNs


Estamos com uma investigação para solucionarmos! 

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

optaram por morar no Brasil! 

Vocês se lembram das famílias da turma do Eleva? 

Cada família tem sua formação e tem suas escolhas. 

Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias que vieram morar no 

Brasil, vamos realizar as atividades do módulo 4 nas páginas 188 e 189 

https://youtu.be/pz2DQ1KDs5o 

 

 

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)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 
AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 8H COM A APRESENTAÇÃO DO NOSSO 

GRUPÃO. PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU PERSONAGEM E VENHA SE 

DIVERTIR! CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pz2DQ1KDs5o
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 15 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 

 

ATIVIDADE: Ambientes Terrestres e Aquáticos 

 

OBJETIVO: Construir e reconhecer as diferenças e os elementos dos dois ambientes. 

 

Oba, temos cruzadinha! 

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

Terrestre. 

Nestes dois ambientes existem diferenças muito interessantes que vimos na aula 

anterior.  

Então com a turma do Eleva vamos desvendar os mistérios do módulo 4 páginas 336 e 

338 e descobrir que é muito bom investigar. 

Depois da nossa aula, você poderá fazer a página 337 e 339, realizando um lindo 

desenho sobre estes dois ambientes. 

Vejam este vídeo que a turma do Eleva deixou com dicas legais. 

https://youtu.be/Gi4CMGogRNs 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo Problemas 

 

OBJETIVO: Identificar a operação matemática com o sistema monetário, apresentar 

estratégias de pensamentos. 
 

Detetives temos mais um mistério para ser solucionado? 

https://youtu.be/Gi4CMGogRNs


Neste capítulo de matemática a turma do Eleva precisa de nossa ajuda para solucionar 

problemas envolvendo o sistema monetário. 

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

identificar as operações a serem realizadas. 

Então vamos nessa, nas páginas 130 e 131, vamos desvendar grandes desafios 

matemáticos. Espero por vocês. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Família 

 

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

Amigos! 

Estamos com uma investigação para solucionarmos! 

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

optaram por morar no Brasil! 

Vocês se lembram das famílias da turma do Eleva? 

Cada família tem sua formação e tem suas escolhas. 

Para você conhecer um pouco mais das histórias das famílias que vieram morar no 

Brasil, vamos realizar as atividades do módulo 4 nas páginas 188 e 189 

https://youtu.be/pz2DQ1KDs5o 

 

 

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)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 

 

 

https://youtu.be/pz2DQ1KDs5o
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k


MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de brincadeiras trabalhar aspectos psicomotores importantes no 

desenvolvimento infantil.  

 

Materiais: 

- Canudos; 

- bolinhas de isopor ou papel; 

- copo; 

- rolo de papel higiênico; 

- uma fruta; 

- um cesto; 

- prato descartável.  

Espero que se divirtam brincando. 

Acesse o link e divirta-se! 

https://youtu.be/NVPWIBips_0 

 
AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 14H COM A APRESENTAÇÃO DO NOSSO 

GRUPÃO. PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU PERSONAGEM E VENHA SE 

DIVERTIR! CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/NVPWIBips_0

