Olá Pessoal! Nossa essa semana nós vamos juntos com a turma do Eleva
fazer novas descobertas, conhecer novas histórias e solucionar grandes
desafios matemáticos.
Tenho certeza que todos estão preparados! Então, vamos mergulhar no
MUNDO da APRENDIZAGEM!
Espero por vocês.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 28 DE julho DE 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
8h às 9h15
Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália,
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Revisando o que é ser Vivo e Não Vivo
OBJETIVO: Identificar e Classificar os seres vivos e não vivos.
Olá pessoal, vocês gostam de brincar?
Hoje na nossa aula de Ciências nós vamos brincar de “Vivo e Morte”, vocês se lembram
desta brincadeira?
Então vamos lá, levanta da cadeira que chegou a hora de se divertir.
Agora, para descansar um pouquinho, vamos juntos assistir a vídeo aula que a pró Carol
preparou sobre os seres vivos e não vivos e depois com muito capricho, vamos realizar
as páginas 318 e 319. Acesse: https://youtu.be/5VVvWqaUofY
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Desafio Matemático
OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento sobre adição.
Na aula de hoje vamos desvendar um grande desafio.
Luquinha, Nina e Téo estão precisando da nossa ajuda, eles precisam realizar uma adição
e para isso usaram 2 dados.
Vamos ajudar essa turminha tão querida realizando a atividade da página 124.
Para vocês se divertirem com as operações de matemáticas, acessem o link abaixo para
experimentar alguns jogos de matemática.
https://youtu.be/gZOyEoQfmXE

English time:
July, Tuesday, 28th, 2020 - Terça feira, 28 de Julho de 2020
Good Morning!!
Hummm..Hoje vamos começar a ver um tema muito gostoso. FOOD! Você sabe o que é
FOOD? Comida? Isso mesmo!

Vamos

assistir

ao

vídeo

e

tentar

adivinhar

que

comidas

são

essas:

https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s

Música:
Identificar o timbre dos instrumentos de sopro (madeiras) e cordas.
Apreciar I movimento de A Primavera (Vivaldi), Sinfonia Concertante para oboé,
clarinete, trompa, fagote e orquestra, K. 297b, (Mozart).
Vídeo da semana: Ouvir e se divertir.
https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o
METODOLOGIA
Apresentar os trechos onde os instrumentos estudados fazem sua participação, juntos
ou em grupo.
Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 28 DE julho DE 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
14h às 15h15
Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Revisando o que é ser Vivo e Não Vivo
OBJETIVO: Identificar e Classificar os seres vivos e não vivos.

Olá pessoal, vocês gostam de brincar?
Hoje na nossa aula de Ciências nós vamos brincar de “Vivo e Morte”, vocês se lembram
desta brincadeira?
Então vamos lá, levanta da cadeira que chegou a hora de se divertir.
Agora, para descansar um pouquinho, vamos juntos assistir a vídeo aula que a pró Carol
preparou sobre os seres vivos e não vivos e depois com muito capricho, vamos realizar
as páginas 318 e 319. Acesse: https://youtu.be/5VVvWqaUofY
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Desafio Matemático
OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento sobre adição.
Na aula de hoje vamos desvendar um grande desafio.
Luquinha, Nina e Téo estão precisando da nossa ajuda, eles precisam realizar uma adição
e para isso usaram 2 dados.
Vamos ajudar essa turminha tão querida realizando a atividade da página 124.
Para vocês se divertirem com as operações de matemáticas, acessem o link abaixo para
experimentar alguns jogos de matemática.
https://youtu.be/gZOyEoQfmXE

English time:
July, Tuesday, 28th, 2020 - Terça feira, 28 de Julho de 2020
Good Morning!!
Hummm..Hoje vamos começar a ver um tema muito gostoso. FOOD! Você sabe o que é
FOOD? Comida? Isso mesmo!
Vamos

assistir

ao

vídeo

e

tentar

adivinhar

https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s

que

comidas

são

essas:

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetivo:
Através de atividades lúdicas, estimular o trabalho da coordenação óculo-manual,
concentração, noção espacial e motricidade fina.
Utilizaremos materiais bem simples, como sempre e podem ser substituídos facilmente:
- papel
- fita adesiva
- cabo de vassoura
- cordão
- garrafas
- papel alumínio
- qualquer brinquedo ou objeto.
Assista o vídeo de professor Daniel e divirta-se! Acesse o link.
https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo

