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: 14 de agosto 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

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-História da Escrita
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Conhecer a produção da escrita em papiro e valorizar os diversos materiais
utilizados para a escrita.
Algum de vocês já ouviu falar em “papiro”? Os homens do Egito descobriram que o papiro
era muito útil na escrita! Mas vocês sabem como isso pode acontecer? Na nossa aula
remota a pró irá mostrar através de imagens e com a leitura do livro Construindo a
Escrita nas páginas 12 e 13 para vocês ficarem ainda mais espertos. Venha e participe.
É muito importante conhecermos a história da escrita!
Como se faziam os papiros?
Onde os homens de antigamente podiam escrever?
Que materiais utilizavam para fazer seus registros?
Todas estas dúvidas poderemos responder juntos no nosso encontro virtual.
Te aguardo lá!
ATIVIDADE: Ciranda virtual com a pró
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, estimulando o prazer pela
leitura.
Obá! Hoje tem historinha online! Isso é bom demais!
Vamos assistir ao vídeo da história “Bibi vai para a escola” e junto com o grupo vamos
acessar nossa memória para falarmos a respeito da nossa escola e desenhar e construir
frases sobre tudo que há de interessante nela.
Acesse o link e embarque nessa fantasia!
https://www.youtube.com/watch?v=Za4daJuf09w

English time:
August, Friday, 14th, 2020

- Sexta feira, 14 de augusto de 2020

Good Morning,
Hoje vamos terminar nossa caterpillar assistindo ao vídeo da Teacher Nati.

Movimento – Educação Física
Objetivo:
Através de atividades divertidas e lúdicas, proporcionar o trabalho de alguns aspectos
psicomotores tais como, agilidade, velocidade de reação, noção espaço/tempo e atenção.
Materiais:
- Rodo ou Vassoura;
- Faixa, cinto ou cordão com peso;
- Meias ou qualquer outro objeto.
Espero que vocês gostem e o principal, SE DIVIRTAM!
Acesse o link https://youtu.be/OOCzzjYxlek

Bom fim de Semana!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 14 de agosto 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
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-História da Escrita
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita

OBJETIVO: Conhecer a produção da escrita em papiro e valorizar os diversos materiais
utilizados para a escrita.
Algum de vocês já ouviu falar em “papiro”? Os homens do Egito descobriram que o papiro
era muito útil na escrita! Mas vocês sabem como isso pode acontecer? Na nossa aula
remota a pró irá mostrar através de imagens e com a leitura do livro Construindo a
Escrita nas páginas 12 e 13 para vocês ficarem ainda mais espertos. Venha e participe.
É muito importante conhecermos a história da escrita!
Como se faziam os papiros?
Onde os homens de antigamente podiam escrever?
Que materiais utilizavam para fazer seus registros?
Todas estas dúvidas poderemos responder juntos no nosso encontro virtual.
Te aguardo lá!
ATIVIDADE: Ciranda virtual com a pró
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, estimulando o prazer pela
leitura.
Obá! Hoje tem historinha online! Isso é bom demais!
Vamos assistir ao vídeo da história “Bibi vai para a escola” e junto com o grupo vamos
acessar nossa memória para falarmos a respeito da nossa escola e desenhar e construir
frases sobre tudo que há de interessante nela.
Acesse o link e embarque nessa fantasia!
https://www.youtube.com/watch?v=Za4daJuf09w

English time:
August, Friday, 14th, 2020

- Sexta feira, 14 de augusto de 2020

Good Morning,
Hoje vamos terminar nossa caterpillar assistindo ao vídeo da Teacher Nati.

Momento LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão?
Esperamos que estejam bem, mais adaptadas a nova rotina que se estabeleceu. As
saudades já fazem parte do nosso dia a dia!
Às vezes, também sentimos que acabamos deixando de lado alguns planos e projetos que
havíamos estabelecido antes da pandemia. E dá aquela sensação de ter perdido algo, no
entanto, também ganhamos outras experiências e novas oportunidades. Inclusive a
oportunidade de avaliar o que realmente é importante para cada um de nós.
Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a
leitura deste livro referente à História “O julgamento de Iraci”, conforme segue o
vídeo, disponível no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=j1eOh-t-boY&feature=youtu.be

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas
também a seguir:
Vamos brincar de criar um julgamento?
Vocês podem usar a história do livro ou inventar uma outra história de alguém que fez
algo errado e será julgado.
Na história deve aparecer a pessoa que fez algo de errado, as pessoas que acusam o
erro e solicita uma punição e um terceiro que será o juiz, que irá ouvir os dois lados e
dar a decisão na história.
Nesta brincadeira, cada um da casa deve assumir um papel na história, e depois vocês
trocam de papel. Por exemplo, quem estava acusando, fica no lugar do juiz, e quem
estava sendo acusado vira quem estava acusando.
Ao final, dialoguem sobre o que é justo e o que não é justo, e como é trocar de papel e
pensar segundo a perspectiva do outro.
Depois conta pra gente aqui no Google Classroom.

Bom fim de Semana!

