Oi turminha linda! A semana vai começar com comemorações do dia do
estudante! Vamos ter muitas surpresas nos nossos encontros para
homenagear você, nosso querido estudante.
Venham para as aulas online e participem!
Esperamos por vocês!
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 12 de agosto de 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol
Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Produção do convite de aniversário
OBJETIVO: Identificar e produzir o texto do convite com as informações
necessárias à essa tipologia textual.
Oi turminha! Como é maravilhoso aprender! E nesse período aprendemos muito sobre o
texto “convite”. O que vocês acham de brincarmos de faz de conta? Isso mesmo!
Imagine que você fará uma festinha de aniversário neste final de semana e precisa
convidar os seus amigos. Para isso, temos que produzir um belo convite, não acha?
Nossos amigos da Turma do Eleva já iniciaram o convite para você terminar de
preencher. Veja no nosso livro na página 89 e use sua criatividade.
Vamos lá!
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Reta Numerada.
Objetivos: Reconhecer e ordenar os números naturais numa reta numérica.
Oi meus lindos alunos! Vocês conhecem e já usaram uma régua? Vamos pegar uma régua
para observá-la? Com ela é? Os números estão arrumados de que maneira? Seguem uma
ordem? Existem várias maneiras de organizar os números que estamos estudando. Um
deles é utilizando a reta numerada, que pode ser apresentada de diversas formas. Com
régua, fita métrica, saltando os numerais... E assim, podemos brincar com os numerais!
Para saber mais, acompanhe a leitura e realize a atividade do livro nas páginas 132 e
133.
Vamos brincar com o jogo e aprender um pouco mais acessando o link abaixo:
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/

English time:
August, Wednesday, 12th , 2020

- Quarta feira, 12 de agosto de 2020

Good Morning
Hoje vamos ver a história animada The Very Hungry Caterpillar.

https://www.youtube.com/watch?v=kMjTKNoZn_o
Vocês viram quantas coisas a lagarta comeu? O que ela comeu na segunda-feira? E na
quinta-feira? Você viu tudo que ela comeu no sábado? Como ela se sentiu? E o que
aconteceu no final?

Teatro:

História com as mãos
“Os Pássaros Black Bird e White Bird”
Oi oi meus amores! Hoje transformei as minhas mãos em personagens de uma história!
É uma história inspirada na história “Dois Pássaros” que conheci com a “Fafá Conta
Histórias”. Usei a historinha que conheci com ela e recheei com novas surpresas! Por
exemplo, com uma música linda: “Blackbird” do Grupo Musical The Beatles!
E assim as minhas mãos deram vida para dois pássaros, o Black Bird e o White Bird!
Vamos assistir? Que tal quando acabar o vídeo vocês recontarem esta história para
alguém bem especial? Com direito a cosquinhas e beijinho na pontinha do nariz?
E fiquem sabendo de uma coisa: tudo que eu mais queria agora era poder voar e beijar
a pontinha do nariz de cada um de vocês!
Um beijo, de cá, da Pró Cami, na ponta do seu nariz e se divirta!
Ah! Vale também desenhar no dedo outros personagens e contar outras histórias que
vocês queiram!
https://www.youtube.com/watch?v=d4DwdnJTZks&t=4s

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 12 de agosto de 2020 – QUARTA-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, Roberto, João
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Produção do convite de aniversário
OBJETIVO: Identificar e produzir o texto do convite com as informações necessárias
à essa tipologia textual.
Oi turminha! Como é maravilhoso aprender! E nesse período aprendemos muito sobre o
texto “convite”. O que vocês acham de brincarmos de faz de conta? Isso mesmo!
Imagine que você fará uma festinha de aniversário neste final de semana e precisa
convidar os seus amigos. Para isso, temos que produzir um belo convite, não acha?
Nossos amigos da Turma do Eleva já iniciaram o convite para você terminar de
preencher. Veja no nosso livro na página 89 e use sua criatividade.
Vamos lá!
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Reta Numerada.
Objetivos: Reconhecer e ordenar os números naturais numa reta numérica.
Oi meus lindos alunos! Vocês conhecem e já usaram uma régua? Vamos pegar uma régua
para observá-la? Com ela é? Os números estão arrumados de que maneira? Seguem uma
ordem? Existem várias maneiras de organizar os números que estamos estudando. Um
deles é utilizando a reta numerada, que pode ser apresentada de diversas formas. Com
régua, fita métrica, saltando os numerais... E assim, podemos brincar com os numerais!
Para saber mais, acompanhe a leitura e realize a atividade do livro nas páginas 132 e
133.

Vamos brincar com o jogo e aprender um pouco mais acessando o link abaixo:
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/

English time:
August, Wednesday, 12th , 2020

- Quarta feira, 12 de agosto de 2020

Good Morning
Hoje vamos ver a história animada The Very Hungry Caterpillar.
https://www.youtube.com/watch?v=kMjTKNoZn_o
Vocês viram quantas coisas a lagarta comeu? O que ela comeu na segunda-feira? E na
quinta-feira? Você viu tudo que ela comeu no sábado? Como ela se sentiu? E o que
aconteceu no final?

MÚSICA:
OBJETIVO
Acompanhar canções infantis junto com o professor, usando as células rítmicas
trabalhadas em sala de aula, para o 1o ano e G5, os educandos devem usar as figuras
lidas decocheias e semicolcheias, os Grupos 2, 3 e 4 devem acompanhar por imitação.
Utilizar objetos com timbres diferentes; agudos, e graves.
Vídeo da semana: Ouvir As Quatro Estações de Vivaldi.
https://www.youtube.com/watch?v=DTTA-EpRWt0

