Brincar, jogar bola, correr e pular é muito bom!
Esta semana vamos fazer novas descobertas em nossas aulas online.
Vamos construir palavras, conhecer novos combinados, descobrir o esporte
preferido dos nossos colegas.
Estão preparados?
Deixe seu material todo arrumadinho, tome um delicioso café da manhã e
vamos juntos aprender e se divertir.
Beijocas

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B
DATA: 09 DE JULHO 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 – Prós Natália, Carol
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Situações-Problemas
OBJETIVO: Apresentar estratégias de pensamento, identificar operações matemáticas
e palavras chaves de uma situação matemática.

Eu estava dando uma espiadinha nas aulas online da turma do Eleva e vi que eles também
estão aprendendo situações problema.
Vi que Théo está precisando da nossa ajuda para resolver uma operação matemática. Ele
não sabe se esta operação é adição e subtração. Vamos colaborar com a turminha
realizando a atividade da página 112.
Luquinha estava todo animado contando para a turma que sua avó irá fazer um delicioso
lanchinho da tarde, mas para isso ela precisa resolver uma operação matemática.
Juntos vamos ajudar a vó de Luquinha a resolver este desafio.
Vamos acessar o link e fazer novas descobertas.
https://youtu.be/e8wLOkm24ps

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Reconhecendo as regras
OBJETIVO: Identificar a importância das regras e sua utilização, relembrar as regras
e combinados.
Você já imaginou se não existissem as regras?
Como você acha que seria nosso mundo sem elas?
Viver ligadinho nas regras é muito importante. Elas servem para nos ajudar a deixar um
mundo mais organizado.
Vamos assistir ao vídeo e descobrir como é a família do Bita.
E a sua família como é?
Conte um pouquinho para nós em nossa aula online.
https://youtu.be/s48phnrkZ5w

English time:
Good Morning!!
Abrir o livro na página 28, questão 1, ouvir o áudio 41 e praticar os números até 12.
Questão 2, ouvir o áudio 42 e praticar pergunta e resposta de acordo com o exemplo.
Questão 3, ouvir o áudio 43, tentar cantar a música, em seguida ouvir o áudio 44 e cantar
a música sem acompanhamento.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 09 DE JULHO 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
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Situações-Problemas
OBJETIVO: Apresentar estratégias de pensamento, identificar operações matemáticas
e palavras chaves de uma situação matemática.
Eu estava dando uma espiadinha nas aulas online da turma do Eleva e vi que eles também
estão aprendendo situações problema.
Vi que Théo está precisando da nossa ajuda para resolver uma operação matemática. Ele
não sabe se esta operação é adição e subtração. Vamos colaborar com a turminha
realizando a atividade da página 112.
Luquinha estava todo animado contando para a turma que sua avó irá fazer um delicioso
lanchinho da tarde, mas para isso ela precisa resolver uma operação matemática.
Juntos vamos ajudar a vó de Luquinha a resolver este desafio.
Vamos acessar o link e fazer novas descobertas.
https://youtu.be/e8wLOkm24ps

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Reconhecendo as regras
OBJETIVO: Identificar a importância das regras e sua utilização, relembrar as regras
e combinados.
Você já imaginou se não existissem as regras?
Como você acha que seria nosso mundo sem elas?

Viver ligadinho nas regras é muito importante. Elas servem para nos ajudar a deixar um
mundo mais organizado.
Vamos assistir ao vídeo e descobrir como é a família do Bita.
E a sua família como é?
Conte um pouquinho para nós em nossa aula online.
https://youtu.be/s48phnrkZ5w

English time:
Good Morning!!
Abrir o livro na página 28, questão 1, ouvir o áudio 41 e praticar os números até 12.
Questão 2, ouvir o áudio 42 e praticar pergunta e resposta de acordo com o exemplo.
Questão 3, ouvir o áudio 43, tentar cantar a música, em seguida ouvir o áudio 44 e cantar
a música sem acompanhamento.

