Turminha, vamos nos despedir do mês de agosto e receber o mês de
setembro com muita alegria, pois é o mês das flores! Está chegando a
primavera!
Vamos aproveitar cada momento deste mês juntos.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 04 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
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Observar os diferentes portadores de textos, quando e com qual
frequência aparece a letra cursiva e a de imprensa. Perceber as vantagens e
desvantagens de cada tipo de letra.
Nossa aula remota de hoje está com uma brincadeira bem divertida. Sabe qual é? Uma
gincana! E a nossa tarefa da gincana é procurar diversos tipos de textos que você puder
encontrar na sua casa. Pode ser uma bula de remédio, uma receita de comida, um bilhete,
um convite, um a lista de supermercado, uma revista, um jornal, um livrinho de história
folhetos de propagandas e embalagens. Tudo que você encontrar coisas escritas para a
gente poder brincar e observar juntos.
Na nossa aulinha vamos dialogar a respeito destas coisas escritas e refletir sobre:





O que foi escrito com letra de imprensa?
Essas coisas foram escritas para uma ou mais pessoas lerem?
Todas as letras são fáceis de entender?
Por que a letra de imprensa é muito mais utilizada em textos destinados à leitura
de muitas pessoas?

Após nossas descobertas, realizaremos a atividade no livro construindo a Escrita
página16.
Te aguardo lá!

ÁREA DO CONHECIMENTO: História / Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Ciranda virtual com o “7 de Setembro”
OBJETIVO: Ampliar o conhecimento da nossa história a partir do vídeo infantil.
Obá! Ciranda é bom demais!
Você já sabe que hoje é dia da ciranda literária. Mas nossa ciranda hoje será com a
história de uma data muito importante para o nosso país – 7 de setembro! Você sabe o
que comemoramos nesse dia? Como tudo aconteceu? Vamos assistir a um vídeo bem
animado do Quintal da Cultura e conhecer um pouco da história da nossa Independência
do Brasil!
Para isso, fiquem de olhos e ouvidos bem atentos e acesse o link abaixo.

Depois desenhe o seu entendimento sobre o tema e construa frases no seu caderno de
desenho.
https://www.youtube.com/watch?v=F9QG5ops7bg
E para a nossa ciranda literária do final de semana vamos acessar o link e assistir ao
vídeo da história infantil “A boca do Sapo”. Em seguida, preencha a “Ficha de Leitura”
criada pela pró.
https://www.youtube.com/watch?v=arAdWCPVhxw

English time:
September, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 de setembro de 2020.
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 33. Na primeira questão, desenhar a sua comida
favorita.
Depois fazer a atividade da página 34. Na primeira questão, colocar o áudio 22, ouvir e
circular a comida que ouvirmos. Na segunda questão, terminar os desenhos das comidas.
Ao final, podem colorir as figuras de forma livre.

Movimento – Educação Física
Objetivo:
Através de uma atividade simples e bem divertida, trabalhar alguns aspectos
psicomotores como coordenação motora, equilíbrio e agilidade.
Materiais:
- Saco plástico grande
- Brinquedos (pode ser também bolinhas de papel, bolas de meia ou qualquer outro tipo
de material. )
Se divirtam!
Acesse o link e divirta-se: https://youtu.be/E3gtQaTeGR4

Bom fim de semana!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 04 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
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Observar os diferentes portadores de textos, quando e com qual
frequência aparece a letra cursiva e a de imprensa. Perceber as vantagens e
desvantagens de cada tipo de letra.
Nossa aula remota de hoje está com uma brincadeira bem divertida. Sabe qual é? Uma
gincana! E a nossa tarefa da gincana é procurar diversos tipos de textos que você puder
encontrar na sua casa. Pode ser uma bula de remédio, uma receita de comida, um bilhete,
um convite, um a lista de supermercado, uma revista, um jornal, um livrinho de história
folhetos de propagandas e embalagens. Tudo que você encontrar coisas escritas para a
gente poder brincar e observar juntos.
Na nossa aulinha vamos dialogar a respeito destas coisas escritas e refletir sobre:





O que foi escrito com letra de imprensa?
Essas coisas foram escritas para uma ou mais pessoas lerem?
Todas as letras são fáceis de entender?
Por que a letra de imprensa é muito mais utilizada em textos destinados à leitura
de muitas pessoas?

Após nossas descobertas, realizaremos a atividade no livro construindo a Escrita
página16.
Te aguardo lá!

ÁREA DO CONHECIMENTO: História

/ Língua Portuguesa

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o “7 de Setembro”
OBJETIVO: Ampliar o conhecimento da nossa história a partir do vídeo infantil.
Obá! Ciranda é bom demais!
Você já sabe que hoje é dia da ciranda literária. Mas nossa ciranda hoje será com a
história de uma data muito importante para o nosso país – 7 de setembro! Você sabe o
que comemoramos nesse dia? Como tudo aconteceu? Vamos assistir a um vídeo bem
animado do Quintal da Cultura e conhecer um pouco da história da nossa Independência
do Brasil!
Para isso, fiquem de olhos e ouvidos bem atentos e acesse o link abaixo.
Depois desenhe o seu entendimento sobre o tema e construa frases no seu caderno de
desenho.
https://www.youtube.com/watch?v=F9QG5ops7bg
E para a nossa ciranda literária do final de semana vamos acessar o link e assistir ao
vídeo da história infantil “A boca do Sapo”. Em seguida, preencha a “Ficha de Leitura”
criada pela pró.
https://www.youtube.com/watch?v=arAdWCPVhxw

English time:
September, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 de setembro de 2020.
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 33. Na primeira questão, desenhar a sua comida
favorita.
Depois fazer a atividade da página 34. Na primeira questão, colocar o áudio 22, ouvir e
circular a comida que ouvirmos. Na segunda questão, terminar os desenhos das comidas.
Ao final, podem colorir as figuras de forma livre.

Momento – LIV
Olá famílias, mais uma semana com o LIV em Casa.
Como vocês estão? Quantas mudanças nos aguardam não é mesmo?
O novo sempre vem, e devemos abraçá-lo com o que há de melhor em nós.
Aprender a lidar com todas as nossas emoções e sentimentos para encarar um futuro
ainda incerto nos fortalece para o que está por vir.
Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a
leitura deste livro referente à História “Labirinto”, conforme segue o vídeo, disponível
no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=9LVlrU5xyos&feature=youtu.be
Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas
também a seguir:
Cada um vai pegar três coisas que gosta muito de fazer ou brincar. Coloque as três
escolhas em cima da mesa e feche os olhos. Uma das pessoas que está participando da
brincadeira irá escolher uma dessas atividades para você fazer durante a semana
inteira.
Ao abrir os olhos e verificar o que foi escolhido, verifique como você se sentiu. Você
gostou da opção escolhida? Você preferia outra opção?
Talvez esse seja o jeito da gente pensar um pouco sobre as escolhas que temos na vida,
se por exemplo, só me restasse uma determinada opção.
Reflita sobre isso e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Bom divertimento a todos!
Até a próxima!

Bom fim de semana!!

