Galerinha, esta semana estará recheada de novidades.
Vamos comemorar a nossa Semana do Folclore!
Conhecer lendas, cantigas e brincadeiras que passam de geração em
geração.
E vocês estão preparados?
Então se preparem que iremos nos divertir e aprender muito.
Espero por vocês!
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 19 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: A lenda do Curupira.
OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o conhecimento das lendas
brasileiras, despertar a curiosidade sobre o desmatamento das florestas.
Vocês conhecem o Curupira?
Ele é um grande protetor da floresta, que não gosta de quem maltrata os animais. Ele
sempre procura um jeitinho de afastar quem chega na floresta querendo fazer o mal.
Pró Margô preparou uma vídeo aula muito divertida contando a lenda do Curupira.
Vamos juntinhos assistir e descobrir as características do Curupira e o que ele mais
gosta de fazer na floresta para espantar os caçadores.
https://youtu.be/wqZRoQhhYzk
Em seguida vamos construir uma lista com as lendas preferidas da nossa turminha.
Preparados?

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Sequência Numérica
Objetivos: Identificar a regularidade que existem entre os números, localizar
dezena e unidade dentro dos números.
Luquinha soube que vocês adoram desafios.
Sabendo disto, ele criou um desafio que está lá na página 136.
Mas para desvendar este desafio na nossa aula online, vamos reunir nossas ideias e
descobrir como resolver este desafio. Espero por vocês lá.
Depois de resolver este super desafio, chegou a hora de descansar um pouquinho.
Deixei um link para você com uma lenda muito interessante.
https://www.youtube.com/watch?v=MfuU7usi-Dk

English time:
August, Wednesday, 19th , 2020 - Quarta feira, 19 de agosto de 2020
Good Morning
Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já
vistos.
Vamos abrir o work book na página 25 e desenhar uma linda fazenda.
Depois fazer a atividade da página 26. Na primeira questão, ouvir o áudio 17 e circular
os animais que ouvirmos. Na segunda questão, Conectar cada mamãe ao seu filhote.
Ao final, podem colorir as figuras de forma livre.

Teatro:

Seu Zé e Seu Mané
Histórias com as mãos
Andar com Fé eu vou, que a Fé não costuma “faiá”...
Meus amores! Continuando as nossas brincadeiras e contações de histórias com as mãos,
com os dedinhos, trago hoje para vocês na nossa vídeo aula uma outra historinha com as
mãos! A história de dois amigos: Seu Zé e Seu Mané! E é claro que adaptei uns
trechinhos para contar do nosso jeitinho!
Vamos seguir com Fé!
Um beijo grande em cada um de vocês!
Se divirtam e vamos contar historinhas com as mãos?
Músicas do Vídeo:
“Andar Com Fé” de Gilberto Gil
“E Pra lá eu Vou A Pé” composta por Pró Cami especialmente para esta historinha.
Acesse o link.
https://www.youtube.com/watch?v=Xowtbp7ijOU

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 19 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: A lenda do Curupira.
OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o conhecimento das lendas
brasileiras, despertar a curiosidade sobre o desmatamento das florestas.
Vocês conhecem o Curupira?
Ele é um grande protetor da floresta, que não gosta de quem maltrata os animais. Ele
sempre procura um jeitinho de afastar quem chega na floresta querendo fazer o mal.
Pró Margô preparou uma vídeo aula muito divertida contando a lenda do Curupira.
Vamos juntinhos assistir e descobrir as características do Curupira e o que ele mais
gosta de fazer na floresta para espantar os caçadores.
https://youtu.be/wqZRoQhhYzk
Em seguida vamos construir uma lista com as lendas preferidas da nossa turminha.
Preparados?
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Sequência Numérica
Objetivos: Identificar a regularidade que existem entre os números, localizar
dezena e unidade dentro dos números.

Luquinha soube que vocês adoram desafios.
Sabendo disto, ele criou um desafio que está lá na página 136.
Mas para desvendar este desafio na nossa aula online, vamos reunir nossas ideias e
descobrir como resolver este desafio. Espero por vocês lá.
Depois de resolver este super desafio, chegou a hora de descansar um pouquinho.
Deixei um link para você com uma lenda muito interessante.
https://www.youtube.com/watch?v=MfuU7usi-Dk

English time:
August, Wednesday, 19th , 2020 - Quarta feira, 19 de agosto de 2020
Good Morning
Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já
vistos.
Vamos abrir o work book na página 25 e desenhar uma linda fazenda.
Depois fazer a atividade da página 26. Na primeira questão, ouvir o áudio 17 e circular
os animais que ouvirmos. Na segunda questão, Conectar cada mamãe ao seu filhote.
Ao final, podem colorir as figuras de forma livre.

Música:
OBJETIVO
Explorar combinações de timbres com as células estudadas contendo semínimas e
colcheias.
Improvisar timbres com objetos do cotidiano.
METODOLOGIA
O professor solicitará que os educandos escolham dois objetos de sons bem distintos,
graves e agudos, para fazer as combinações. Uma vez escolhidos os sons, todos seguirão
acompanhando a música sugerida.

Para ouvir durante a semana, acesse o link. https://youtu.be/_qUcPWfZ9AQ
O timbre mais belo do mundo, a voz humana!

