Oi galerinha! A semana vai começar e com ela iremos construir um mês
cheio

de

novidades

e

muita

investigação.

Preparem-se

para

compartilhar os desafios que iremos desvendar ao longo das aulas online.
Venham brincar e ser feliz! É só começar!
Esperamos por vocês.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 06 de agosto 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: DIAS DA SEMANA
OBJETIVO: Identificar e reconhecer os dias da semana.
Olá, galerinha!
Nesta aula iremos decifrar um enigma. Deixem tudo separado e vamos lá!
Amanhã será segunda-feira.
Ontem foi sábado. Então,
Que dia da semana é hoje?
Duda está segurando a plaquinha de mais um mistério e vocês deverão ajudá-la a
solucionar.
Não esqueçam de acessar o link que poderá conter a chave deste segredo.
Prosseguiremos realizando a atividade do modulo 2 da página 130.
Vamos compartilhar nossas hipóteses na aula online.
Esperamos todos vocês!
https://youtu.be/TKAbwyElk2E

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS
OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras e reconhecer a importância de
brincar e dos jogos simbólicos.
Quem vai brincar com a turminha do Eleva, aí?
É isto mesmo!
Se você levantou a mão pega os lápis mais coloridos porque agora é hora da diversão.
Brincar é bom demais, quantas brinquedos podemos usar?
No módulo 2 da página 194 e 195 a brincadeira vai começar!
Tem brincadeira que fazemos sozinho, tem brincadeira que fazemos com um amiguinho,
mas neste momento em que estamos precisando ficar em casa e brincar com os colegas
na sala virtual. Temos de usar a nossa imaginação!
Vamos descobrir quais são as brincadeiras que a turminha fotografou?

Agora, vamos juntos compartilhar na aula remota nossas descobertas.
Não esqueçam de acessar o link desta pura diversão!
https://youtu.be/dhhc6xx0nSc

English time:
August, Thursday, 06th , 2020 - Quinta feira, 06 de agosto de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália.
Vamos nos divertir muito.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 06 de agosto 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: DIAS DA SEMANA
OBJETIVO: Identificar e reconhecer os dias da semana.

Olá, galerinha!
Nesta aula iremos decifrar um enigma. Deixem tudo separado e vamos lá!
Amanhã será segunda-feira.
Ontem foi sábado. Então,
Que dia da semana é hoje?
Duda está segurando a plaquinha de mais um mistério e vocês deverão ajudá-la a
solucionar.
Não esqueçam de acessar o link que poderá conter a chave deste segredo.
Prosseguiremos realizando a atividade do modulo 2 da página 130.
Vamos compartilhar nossas hipóteses na aula online.
Esperamos todos vocês!
https://youtu.be/TKAbwyElk2E

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS
OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras e reconhecer a importância de
brincar e dos jogos simbólicos.
Quem vai brincar com a turminha do Eleva, aí?
É isto mesmo!
Se você levantou a mão pega os lápis mais coloridos porque agora é hora da diversão.
Brincar é bom demais, quantas brinquedos podemos usar?
No módulo 2 da página 194 e 195 a brincadeira vai começar!
Tem brincadeira que fazemos sozinho, tem brincadeira que fazemos com um amiguinho,
mas neste momento em que estamos precisando ficar em casa e brincar com os colegas
na sala virtual. Temos de usar a nossa imaginação!
Vamos descobrir quais são as brincadeiras que a turminha fotografou?
Agora, vamos juntos compartilhar na aula remota nossas descobertas.
Não esqueçam de acessar o link desta pura diversão!
https://youtu.be/dhhc6xx0nSc

English time:
August, Thursday, 06th , 2020 - Quinta feira, 06 de agosto de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália.
Vamos nos divertir muito.

