Olá Galerinha!
Estamos em uma semana repleta de novidades!
Vocês farão pesquisas, irão escrever, ler e saborear vivências muito
interessantes.
Agora, se preparem para uma viagem a terra do saber onde ser
criança é uma aventura cheia de trocas.
Estamos esperando vocês com o coração cheio de alegria!
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 16 de setembro 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: Geografia/ Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Os Cômodos da Moradias
OBJETIVO: Nomear e registrar os cômodos da moradia, valorizar e respeitar as regras
de convivência em casa.
Crianças! A turma do Eleva está investigando os cômodos de algumas moradas. E
descobriram que na maioria das vezes cada cômodo pode ser usado de maneira diferente
e, por isso, tem móveis próprios, objetos e utensílios.
Para vocês ajudarem nesta investigação deverão realizar a atividade do módulo 2
páginas 286 e 287.
Hoje na nossa aula, também vamos relembrar de algumas coisas que podemos fazer em
cada cômodo.
Não poderia deixar de compartilhar o link desta investigação.
Vamos lá assistam e socializem novos saberes. Pró Marcinha deixou um vídeo aula com
uma pesquisa muito interessante... não percam!
https://youtu.be/N837uUhxudo

Para fazer com a família:
Pesquisa moradias: 285 - vídeo (produção individual).

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Comparando capacidades
Objetivos: Comparar e identificar as medidas de capacidade
A turminha do Eleva está fazendo comparações de várias quantidades que podem ficar
armazenadas no copo, no aquário, nas jarras...
Para esta investigação eles deixaram um link com informações preciosas!
Vocês não podem deixar de assistir e solucionar este mistério que está no módulo 2 nas
páginas 159 e 160.
Na aula remota iremos socializar as novas descobertas e comentar os desafios
solucionados.
https://youtu.be/k47NwllnNow

English time:
September, Wednesday, 16th, 2020 – Quarta-feira, 16 de setembro 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 37, na primeira questão, completar as letras “M”,
“N”, “O”. Na segunda questão, colorir somente as letras “M”, “N”, “O”. Na terceira
questão, ouvir o áudio 25 e marcar as primeiras letras de cada palavra.
Depois fazer a atividade da página 38. Na primeira questão, colocar os quadrinhos na
sequência correta. Na segunda questão, marcar a criança que está com valor correto de
compartilhar.

Teatro:

BAILE AQUÁTICO
Chegou o dia do nosso BAILE AQUÁTICO!
No nosso encontro on-line, vamos dançar criando expressões corporais inspiradas nos
movimentos que existem no fundo do mar... Na grande dança que existe nas águas do
oceano!!!
Já na vídeo-aula, eu proponho para vocês um estudo do movimento a partir da sensação
e observação da água em contato com o nosso corpo, com a nossa pele e que dança
podemos criar a partir deste estímulo!
Como será nosso movimento para tentar equilibrar gotas de água em partes diferentes
do nosso corpo? O que sentimos quando as gotinhas entram em contato com a nossa
pele? Como esta gota se movimenta quando em algum movimento ela acaba escorrendo?
Como posso dançar, movimentar meu corpo neste momento, ao escorrer?
Boa dança! Boa pesquisa! Boa diversão!
Beijinhos de água, Pró Cami!

LINK Vídeo Pró Cami- https://www.youtube.com/watch?v=Xhy8vIqWZQo
LINK sugestão música 1 https://www.youtube.com/watch?v=gx_mpQBRHMw
LINK sugestão música 2 – https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 16 de setembro 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: Geografia/ Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Os Cômodos da Moradias
OBJETIVO: Nomear e registrar os cômodos da moradia, valorizar e respeitar as regras
de convivência em casa.
Crianças! A turma do Eleva está investigando os cômodos de algumas moradas. E
descobriram que na maioria das vezes cada cômodo pode ser usado de maneira diferente
e, por isso, tem móveis próprios, objetos e utensílios.
Para vocês ajudarem nesta investigação deverão realizar a atividade do módulo 2
páginas 286 e 287.

Hoje na nossa aula, também vamos relembrar de algumas coisas que podemos fazer em
cada cômodo.
Não poderia deixar de compartilhar o link desta investigação.
Vamos lá assistam e socializem novos saberes. Pró Marcinha deixou um vídeo aula com
uma pesquisa muito interessante... não percam!
https://youtu.be/N837uUhxudo

Para fazer com a família:
Pesquisa moradias: 285 - vídeo (produção individual).

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Comparando capacidades
Objetivos: Comparar e identificar as medidas de capacidade
A turminha do Eleva está fazendo comparações de várias quantidades que podem ficar
armazenadas no copo, no aquário, nas jarras...
Para esta investigação eles deixaram um link com informações preciosas!
Vocês não podem deixar de assistir e solucionar este mistério que está no módulo 2 nas
páginas 159 e 160.
Na aula remota iremos socializar as novas descobertas e comentar os desafios
solucionados.
https://youtu.be/k47NwllnNow

English time:
September, Wednesday, 16th, 2020 – Quarta-feira, 16 de setembro 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 37, na primeira questão, completar as letras “M”,
“N”, “O”. Na segunda questão, colorir somente as letras “M”, “N”, “O”. Na terceira
questão, ouvir o áudio 25 e marcar as primeiras letras de cada palavra.

Depois fazer a atividade da página 38. Na primeira questão, colocar os quadrinhos na
sequência correta. Na segunda questão, marcar a criança que está com valor correto de
compartilhar.

Música:
OBJETIVO
Identificar novas figuras da notação musical: pausas de semínimas e colcheias, forte e
fraco.
Executar frases rítmicas com as novas figuras.
METODOLOGIA
Utilizando cartões, apresentar as novas figuras individualmente e posteriormente em
frases com compassos binário e quaternário.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/yusUGyCZkZk
Vamos apreciar este concerto com instrumentos de época.

