Oba, a semana já começou e com ela muitas descobertas iremos fazer! Para
isso, precisaremos de muita disposição e de todos os materiais disponíveis na mesa.
Não esqueçam de colocar a alegria e o sentimento gratidão!
Venham participar da aventura e da investigação!
Te esperamos lá!
Beijocas

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 17 DE julho DE 2020 – SEXTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email 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 com CH / NH e LH
OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, formar palavras com as
sílabas CH, LH e NH sugeridas, realizar escrita espontânea.
Nossa turminha terá uma aula muito interessante e muito divertida. Estão todos
preparados?
Iremos contar com a presença da pró Carol que irá compartilhar uma vídeo aula.

Ela preparou uma brincadeira para a construção de novas palavras cheias de desafios.
Mas, antes vocês podem acessar um link https://youtu.be/BCJ0XZ1UTAo com dicas
imperdíveis. Não deixem de assistir!
Na nossa aula virtual, iremos continuar construindo esta lista de palavras.
Vídeo aula de pró Carol - https://youtu.be/33muJ8E7ROM
ATIVIDADE: Ciranda virtual
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis.
Hoje nossa ciranda irá acontecer na tela do youtube. E o livro indicado é o “Rei Bigodeira
na sua banheira”
Não se esqueça, que cada conto tem elementos importantes para chamar atenção no
enredo! Este convite poderá ser repetido quantas vezes vocês quiserem.
Faça uma ilustração da parte que lhe chamou mais atenção. Não esqueça de construir uma
frase sobre o que você representou.
Confiram o link: https://youtu.be/r1ZLU2SysuQ

English time:
Data: July, Friday, 17th, 2020

- Sexta feira, 17 de Julho de 2020

Good Morning
Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati mostrando um jogo.
https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo

Vamos encerrar a semana dançando?
https://www.youtube.com/watch?v=nBIjRY3ad_U

Movimento – Educação Física
Objetivo:
Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes para
o desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle respiratório e
motricidade fina.
Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais:
- Rolos de papel higiênico;
- Barbante/cordão/cadarço
- Fita adesiva/durex
- Papel
Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY

Bom fim de Semana!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 17 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 com CH / NH e LH
OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, formar palavras com as
sílabas CH, LH e NH sugeridas, realizar escrita espontânea.
Nossa turminha terá uma aula muito interessante e muito divertida. Estão todos
preparados?
Iremos contar com a presença da pró Carol que irá compartilhar uma vídeo aula.

Ela preparou uma brincadeira para a construção de novas palavras cheias de desafios.
Mas, antes vocês podem acessar um link https://youtu.be/BCJ0XZ1UTAo com dicas
imperdíveis. Não deixem de assistir!
Na nossa aula virtual, iremos continuar construindo esta lista de palavras.
Vídeo aula de pró Carol - https://youtu.be/33muJ8E7ROM
ATIVIDADE: Ciranda virtual
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis.
Hoje nossa ciranda irá acontecer na tela do youtube. E o livro indicado é o “Rei Bigodeira
na sua banheira”
Não se esqueça, que cada conto tem elementos importantes para chamar atenção no
enredo! Este convite poderá ser repetido quantas vezes vocês quiserem.
Faça uma ilustração da parte que lhe chamou mais atenção. Não esqueça de construir uma
frase sobre o que você representou.
Confiram o link: https://youtu.be/r1ZLU2SysuQ

English time:
Data: July, Friday, 17th, 2020

- Sexta feira, 17 de Julho de 2020

Good Morning
Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati mostrando um jogo.
https://www.youtube.com/watch?v=YteMhrQvfCo

Vamos encerrar a semana dançando?
https://www.youtube.com/watch?v=nBIjRY3ad_U

Momento LIV:
Objetivo: trabalhar a criatividade.
Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente à História “Campeonato de
Pareidolia ”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=l934Rd3GmEw&feature=youtu.be
Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas
também a seguir:
A proposta é brincar de pareidolia juntos em colaboração.
Assim, juntos vocês vão procurar caras bichos e coisas em outras coisas, como, por
exemplo, quando a gente acha uma imagem de carneiro nas nuvens sem que tenha o
desenho dela ali de verdade, ou quando a gente vê o formato de uma lua na mancha do
espelho do banheiro. Ao encontrar a imagem nas coisas, vocês devem registrar através
de foto ou desenho e enviar para a gente aqui no Google Classroom com a explicação da
imagem que encontraram.
Boa diversão e até a próxima aventura!

Bom fim de Semana!!

