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: 10 DE JULHO DE 2020 – SEXTA-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 Natália, Carol, Daniel
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel
ATIVIDADE: Formando Palavras
OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, formar palavras com as
sílabas sugeridas, realizar escrita espontânea.
Hoje nossa aula será mega divertida. Todos preparados?
Vamos fazer uma brincadeira para construir novas palavras. Vejam a vídeo aula que Pró
Carol produziu. Link: https://youtu.be/33muJ8E7ROM

Na nossa aula online, iremos construir uma lista de palavras no caderno com a máquina de
palavras que a pró Carol construiu.
Deixe tudo arrumadinho, caderno, lápis e borracha.
Espero por vocês.
Não se esqueça, escolha um livro bem divertido, convide um adulto que está na sua casa
e faça uma deliciosa leitura.
Guarde tudinho na sua memória, que na segunda-feira vamos trocar indicações sobre os
livros.
BOA LEITURA!

English time:
Good Morning!!
Vamos aprender com a Teacher Natália como desenhar usando as formar geométricas.
Vamos Assistir ao vídeo da teacher Natália e desenhar animais que cohecemos.

Movimento – Educação Física
Objetivo da aula:
Através de atividades lúdicas desenvolver aspectos psicomotores importantes para o
desenvolvimento infantil, a coordenação motora global, organização temporal e espacial.
Acesse o link do vídeo que o professor Daniel escolheu e divirta-se!
https://youtu.be/Z94ds2nlGG8

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 10 DE JULHO DE 2020 – SEXTA-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, Renata

ATIVIDADE: Formando Palavras
OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, formar palavras com as
sílabas sugeridas, realizar escrita espontânea.
Hoje nossa aula será mega divertida. Todos preparados?
Vamos fazer uma brincadeira para construir novas palavras. Vejam a vídeo aula que Pró
Carol produziu. Link: https://youtu.be/33muJ8E7ROM
Na nossa aula online, iremos construir uma lista de palavras no caderno com a máquina de
palavras que a pró Carol construiu.
Deixe tudo arrumadinho, caderno, lápis e borracha.
Espero por vocês.
Não se esqueça, escolha um livro bem divertido, convide um adulto que está na sua casa
e faça uma deliciosa leitura.
Guarde tudinho na sua memória, que na segunda-feira vamos trocar indicações sobre os
livros.
BOA LEITURA!

English time:
Good Morning!!
Vamos aprender com a Teacher Natália como desenhar usando as formar geométricas.
Vamos Assistir ao vídeo da teacher Natália e desenhar animais que cohecemos.

Momento LIV:
Objeto: inteligência emocional: confiança
Inicialmente convide a criança para ouvir, dançar e brincar livremente como ela desejar
com o vídeo em anexo.
Depois de ouvir a música uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas desta vez
com o objetivo de ouvir a música com mais atenção, tentando entender a letra da música.
https://www.youtube.com/watch?v=RaPCcafAKno

Em seguida, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu.
O que você achou do vídeo?

O que você entendeu sobre a música?
O que é confiar para você?
Pergunte a criança em quem ela confia. E pergunte se as pessoas também podem confiar
nela.
Agora, vamos treinar a confiança?
Vamos brincar de “o guia e o cego”. Então, um de vocês irá colocar uma venda nos olhos
de verdade, não pode olhar, precisa experimentar essa sensação. Quem usa a venda será
o cego e o outro será o guia que guiará o cego pela casa. Depois de um tempo, troca, quem
estava de guia será o cego e vice-versa.
Após a experiência vocês vão conversar como foi a sensação.
Eu confiei de verdade em quem estava me guiando, ou fiquei com vontade de olhar por
baixo?
Eu achei legal ter a responsabilidade de guiar alguém e ajudar a pessoa a não tropeçar
em nada?
É uma sensação gostosa se sentir uma pessoa de confiança, responsável?
Por fim, verifique se na casa de vocês tem uma lista das pessoas que vocês podem acionar
caso aconteça alguma coisa.
Exemplo: telefone da mãe, do pai, dos avós, do médico, do bombeiro, do chaveiro, entre
outros.
Caso não tenha, seria uma ideia legal montar esta lista com a criança.
Compartilhe conosco com foi a experiência com as atividades de hoje aqui no Google
Classroom. Pode ser uma foto ou mesmo um registro.
Até a próxima aventura!

