Turminha, esta semana iremos viver novas aventuras e brincadeiras!
Uma delas é sermos soldadinhos da paz e do amor!
Vamos comemorar o dia do soldado vigiando e investigando a galerinha do Eleva!
E vocês estão preparados para desvendar novos enigmas com este grupinho?
Preparem-se, pois a diversão é garantida.
Esperamos por vocês!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 27 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: Revisão

OBJETIVO: Desenvolver estratégias na resolução ou retomada de conteúdo.
Nossa Galerinha, a turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para verificar os
assuntos que já estudamos. Eles fizeram um esquema com tópicos de aprendizagem.
Vamos conferir?
Para isso deveremos realizar a leitura e a atividade das páginas 142 e 143.
Quantas descobertas neste capítulo estudado!
Na aula remota iremos trocar informações!
Espero por vocês!
ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Jogos e brincadeiras
OBJETIVO: Identificar alguns direitos das crianças nomeando brincadeiras
significativas para a convivência social.
Esta semana está recheada de novidades, brincadeiras e jogos que podemos
compartilhar no grupo.
A turma do Eleva também está neste desafio e trouxe muitas brincadeiras divertidas.
Vamos conhecer e relembrar as brincadeiras que vimos neste capítulo na nossa aula
online.
Vamos assistir a um vídeo bem divertido sobre as brincadeiras
Iremos usar as páginas 202 à 204 e assistir um vídeo muito interessante sobre estas
brincadeiras.
Vai ser legal este desafio!
https://youtu.be/6YPKGHELNy4

English time:
Data: August, Thursday, 27th, 2020 - Quinta-feira, 27 de agosto de 2020
Good Morning!!
Primeiro, vamos assistir esse vídeo e adivinhar as emoções:
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
Depois, em uma folha de papel, vamos escrever algumas emoções e então você pode criar
um emoji para cada uma . Pode usar a criatividade e fazer do seu jeito ok.
I
I
I
I
I

AM HAPPY
AM ANGRY
AM COLD
AM SCARED
AM HOT

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 27 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: Revisão
OBJETIVO: Desenvolver estratégias na resolução ou retomada de conteúdo.
Nossa Galerinha, a turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para verificar os
assuntos que já estudamos. Eles fizeram um esquema com tópicos de aprendizagem.

Vamos conferir?
Para isso deveremos realizar a leitura e a atividade das páginas 142 e 143.
Quantas descobertas neste capítulo estudado!
Na aula remota iremos trocar informações!
Espero por vocês!
ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Jogos e brincadeiras
OBJETIVO: Identificar alguns direitos das crianças nomeando brincadeiras
significativas para a convivência social.
Esta semana está recheada de novidades, brincadeiras e jogos que podemos
compartilhar no grupo.
A turma do Eleva também está neste desafio e trouxe muitas brincadeiras divertidas.
Vamos conhecer e relembrar as brincadeiras que vimos neste capítulo na nossa aula
online.
Vamos assistir a um vídeo bem divertido sobre as brincadeiras
Iremos usar as páginas 202 à 204 e assistir um vídeo muito interessante sobre estas
brincadeiras.
Vai ser legal este desafio!
https://youtu.be/6YPKGHELNy4

English time:
Data: August, Thursday, 27th, 2020 - Quinta-feira, 27 de agosto de 2020
Good Morning!!
Primeiro, vamos assistir esse vídeo e adivinhar as emoções:

https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
Depois, em uma folha de papel, vamos escrever algumas emoções e então você pode criar
um emoji para cada uma . Pode usar a criatividade e fazer do seu jeito ok.
I
I
I
I
I

AM HAPPY
AM ANGRY
AM COLD
AM SCARED
AM HOT

