ESTAMOS REINICIANDO A NOSSA AULA REMOTA E A ALEGRIA DESTA
SEMANA IRÁ PREENCHER OS NOSSOS CORAÇÕES SAUDOSOS! ESTAREMOS
REPLETOS DE TERNURA PARA O INÍCIO DE NOVAS AVENTURAS.
BEIJOCAS

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B
DATA: 01 DE JULHO 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: Versos, rimas e estrofes.
OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto para aproximar a leitura deste portador
de maneira sistemática, atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico.
A turminha do Eleva precisa da ajuda de vocês. Eles estão brincando de roda e agora
precisam fazer o registro como recurso de memória para não esquecer do ritmo das
cantigas.

Na página 57 do módulo 2 iremos identificar algumas canções que esta turminha
registrou. Eles deixaram algumas ilustrações como dica destas cantigas.
Agora você consegue circular os animais nestas cantorias que eles registraram. Na aula
virtual iremos compartilhar nossas hipóteses. Não poderia deixar de falar que eles
também disponibilizaram um link de algumas músicas folclóricas. Assistam! Acesse o link.
https://youtu.be/OULCuZXKHQ0
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Adição e subtração
Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas de
quantidades com significado de adicionar, acrescentar.
Nossa aula de Matemática traz um “superdesafio” bem legal do enigma das operações.
Nele nós precisamos usar os cálculos mentais, mas se você precisar pode também usar
algum material concreto para adicionar e subtrair as quantidades.
Vamos lá? Resolva os enigmas que estão no módulo 2 na página 108.
E os desafios não param por aí não! Na página 109 iremos ter novas situações problemas,
para ficar ainda mais espertos. Estamos disponibilizando um link com a música “Somar é
Legal” bem divertida que você vai adorar! Acesse o link.
A aula on-line será recheada de descobertas!
https://www.youtube.com/watch?v=-dho_XyOedg

Teatro:
Uma História com Histórias Misturadas!
Oba! Estamos de volta!!! E hoje tenho uma surpresa! Contarei uma história diferente!
Nesta história tem duas histórias que você já conhece só que elas estão misturadas! Será
que isso vai dar certo?
Bom, vamos assistir e descobrir quais são essas duas historinhas?
Elas têm personagens em comum? Quais personagens são de quais histórias? Algum
personagem de alguma das histórias não entrou nesta contação? Se ele entrasse onde
poderíamos colocar a participação dele? Depois, quem quiser, vale tentar recontar de
outro jeito ou inserindo outros personagens e até outras histórias! Um beijo, Pró Cami
Acesse o link - https://youtu.be/xZysuv9FyaM

English time:
Good Morning!!
Hoje vamos utilizar o livro, lápis e lápis de cor.
Vamos abrir o livro na página 26 e fazer a atividade acompanhando o vídeo da Teacher
Nati.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 01 DE JULHO 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: Versos, rimas e estrofes.
OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto para aproximar a leitura deste portador
de maneira sistemática, atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico.
A turminha do Eleva precisa da ajuda de vocês. Eles estão brincando de roda e agora
precisam fazer o registro como recurso de memória para não esquecer do ritmo das
cantigas.
Na página 57 do módulo 2 iremos identificar algumas canções que esta turminha
registrou. Eles deixaram algumas ilustrações como dica destas cantigas.
Agora você consegue circular os animais nestas cantorias que eles registraram. Na aula
virtual iremos compartilhar nossas hipóteses. Não poderia deixar de falar que eles
também disponibilizaram um link de algumas músicas folclóricas. Assistam! Acesse o link.
https://youtu.be/OULCuZXKHQ0

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Adição e subtração
Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas de
quantidades com significado de adicionar, acrescentar.
Nossa aula de Matemática traz um “superdesafio” bem legal do enigma das operações.
Nele nós precisamos usar os cálculos mentais, mas se você precisar pode também usar
algum material concreto para adicionar e subtrair as quantidades.
Vamos lá? Resolva os enigmas que estão no módulo 2 na página 108.
E os desafios não param por aí não! Na página 109 iremos ter novas situações problemas,
para ficar ainda mais espertos. Estamos disponibilizando um link com a música “Somar é
Legal” bem divertida que você vai adorar! Acesse o link.
A aula on-line será recheada de descobertas!
https://www.youtube.com/watch?v=-dho_XyOedg

Música
OBJETIVO
Reconhecer as propriedades do som:
Duração: notas longas e curtas.
Intensidade: sons fortes e fracos.
Altura: agudo e grave.
Timbre: brilhante, abafado, aspero, liso, limpo e etc.
Video para semana:
Orquestra toca 43 temas dos nossos desenhos favoritos em 5 minutos.
Acesse o link para apreciar e se divertir:
https://youtu.be/gNl3kFYZjTc

English time:
Good Morning!!
Hoje vamos utilizar o livro, lápis e lápis de cor.
Vamos abrir o livro na página 26 e fazer a atividade acompanhando o vídeo da Teacher
Nati.

