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: 17 de setembro 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: Calendário
OBJETIVO: Relembrar e nomear os meses do ano, dias da semana e localizar no
calendário datas importantes.
Nesta semana, a turma do Eleva está colocando tudo em ordem para construir um mural
com os aniversariantes da turma.
Beca está muito curiosa para saber que dia da semana e mês que iremos marcar o
calendário comemorativo dos aniversários de Duda, Torugo e Theo.
Ela precisa da nossa ajuda para concluir esta missão.
Não deixem de fazer a atividade do módulo2 páginas 161 e 162.
Nina também deixou no Classroom um vídeo com dicas importantes sobre os meses do
ano.
Vamos venha, assistir ao vídeo!
Na nossa aula virtual iremos trocar vivências bem interessantes.
Te esperamos lá!!
https://youtu.be/SVhC0_9M05I

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Direito das crianças
OBJETIVO: Identificar e conhecer os direitos das crianças
Crianças, os meninos do Eleva receberam um vídeo com os direitos da infância!
Eles descobriram que toda a criança tem direito de brincar! Vocês concordam?
Para esta investigação ficar divertida vocês deverão assistir o vídeo e realizar a
atividade do modulo 2 páginas 208 e 214.
Venha participar desta proposta compartilhando algumas descobertas que eles fizeram.
Vamos lá!
Ia esquecendo da aventura que Pró Marcinha! Ela fez uma viagem, enfrentou um
caldeirão, passou por cavernas, mas conseguiu trazer um desafio de produção
individual... venha conferir!

Para fazer com a família:
Pesquisa sobres os brinquedos e brincadeiras dos familiares: 218 vídeos aula da Pró
Marcinha explicando a etapa da pesquisa (produção individual).
https://youtu.be/xmqNor9ctys

English time:
September, Thursday, 17th, 2020 – Quinta-feira, 17 de setembro de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Farm House”.
Vamos colocar os animais e os detalhes que podem ter em uma fazenda.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 17 de setembro 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, Roberto, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Calendário
OBJETIVO: Relembrar e nomear os meses do ano, dias da semana e localizar no
calendário datas importantes.
Nesta semana, a turma do Eleva está colocando tudo em ordem para construir um mural
com os aniversariantes da turma.
Beca está muito curiosa para saber que dia da semana e mês que iremos marcar o
calendário comemorativo dos aniversários de Duda, Torugo e Theo.
Ela precisa da nossa ajuda para concluir esta missão.
Não deixem de fazer a atividade do módulo2 páginas 161 e 162.

Nina também deixou no Classroom um vídeo com dicas importantes sobre os meses do
ano.
Vamos venha, assistir ao vídeo!
Na nossa aula virtual iremos trocar vivências bem interessantes.
Te esperamos lá!!
https://youtu.be/SVhC0_9M05I

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Direito das crianças
OBJETIVO: Identificar e conhecer os direitos das crianças
Crianças, os meninos do Eleva receberam um vídeo com os direitos da infância!
Eles descobriram que toda a criança tem direito de brincar! Vocês concordam?
Para esta investigação ficar divertida vocês deverão assistir o vídeo e realizar a
atividade do modulo 2 páginas 208 e 214.
Venha participar desta proposta compartilhando algumas descobertas que eles fizeram.
Vamos lá!
Ia esquecendo da aventura que Pró Marcinha! Ela fez uma viagem, enfrentou um
caldeirão, passou por cavernas, mas conseguiu trazer um desafio de produção
individual... venha conferir!

Para fazer com a família:
Pesquisa sobres os brinquedos e brincadeiras dos familiares: 218 vídeos aula da Pró
Marcinha explicando a etapa da pesquisa (produção individual).
https://youtu.be/xmqNor9ctys

English time:
September, Thursday, 17th, 2020 – Quinta-feira, 17 de setembro de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Farm House”.
Vamos colocar os animais e os detalhes que podem ter em uma fazenda.

