
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Há, Há a magia está no ar! 

Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir muitas 

surpresas interessante para todos nós. 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas que 

deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 26 DE fevereiro DE 2021 – 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 10h30 

Sala do 1o A – Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 



14h às 16h30 

Sala do 1o B - Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

16h30 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio com número quantidade 

 

OBJETIVO:  construir estratégias nas operações matemáticas. 

 

Detetive da sala virtual temos mais um caso para solucionarmos! Mais um mistério do 

módulo 1!  

Será que a turma do Eleva sairá do labirinto monetário? Temos pistas que podem servir 

de referência? Se seguirmos as pistas ajudaremos a turminha a fazer novas 

descobertas. 

Muito Bem, é sobre isto que nós vamos conversar na nossa aula de matemática. 

Vamos realizar as páginas 100 a 102. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 103, lá tem muitos desafios 

de matemática para vocês. 

Acessem ao link que deixei um vídeo com desafios sobre desafios. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de família, valorizar as pessoas da nossa 

família com sentimento fraterno. 

 

Hoje na nossa aula online, iremos continuar a conversar sobre o sentimento que a 

família deve cultivar. 

Quando iniciamos nosso módulo 1, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva e o 

sentimento de carinho que cada um disponibilizava para os membros familiares. 

Hoje é nossa vez. Vamos conhecer as pessoas que moram na sua casa. Quais são as 

atividades que vocês gostam de fazer juntos e o sentimento que envolve cada membro. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer


Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar as páginas 180, 181, 

183 do módulo 1. 

Na página 182 tem um desafio muito legal para você realizar com a sua família.  

Vamos assistir ao link que conta uma história muito legal sobre família. 

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI 

 

English time: 

 
Thursday, February  25 th, 2021 

 

Good Morning! 

Ontem nós vimos nossos materiais não é mesmo? 

Vamos relembrar assistindo ao vídeo:  

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

Será que você tem os materiais que aparece no vídeo? 

Agora, vamos abrir o Workbook ( livro preto e branco) e fazer as páginas 12 e 13. 

Obs: Hey guys, lembrem que amanhã é o dia dos cookies!!! Se quiserem fazer junto com 

a teacher separem os ingredientes.  

Ingredients: 

Wheat Flour 295g (Farinha de trigo) 

Sugar 120g (Açucar) 

Brown Sugar 140g (açúcar mascavo) 

Butter 200g (Manteiga) 

Baking Soda 1colher de chá rasa (Bicarbonato de sódio)  

Chocolate 270g (barra ou gotas) 

Eggs  2 (ovos) 

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI
https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo

