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: 01 de setembro de 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
8h às 9h15
Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália,
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Conhecendo o pulmão
OBJETIVO: Explicar a função do pulmão e compreender a sua importância no
corpo humano.
Você já parou para observar a sua respiração? Você sabe para onde vai o ar que entra
pelo seu nariz? Qual é o órgão responsável pela nossa respiração? Vamos conhecer na
nossa aula virtual estes órgãos que são muito importantes para a nossa vida: os pulmões.
Além disso, faremos uma experiência junto com a pró, que seguirá todo o passo-a-passo
no livro do Eleva módulo 2 nas páginas 329, 330 e 331, para demonstrar o funcionamento
dos pulmões.
Vamos lá? Teremos muitas descobertas!
Treine um pouco mais acessando o link a seguir:
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-educativo-corpo-humano/

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Comparando números
OBJETIVO: Utilizar números naturais para comparar quantidades / Descrever
elementos ausentes em sequência numérica.
Oba galerinha! Chegou a vez da nossa Matemática! Vamos utilizar uma régua ou uma fita
métrica para brincar e aprender com a turma do Eleva a identificar a ordem dos números
na reta numérica e perceber suas regularidades. Juntos, na aula online, vamos ampliar
nossos conhecimentos e realizar as atividades do módulo 2 páginas 146 e 147.
Acessando o link abaixo você poderá rever a sequência numérica brincando.
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_count.htm?language=por
tuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm

English time:
September, Tuesday, 01st, 2020 - Terça-feira, 01 de setembro de 2020.
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo dos teachers do Inglês “Chatting”.
Do que será que eles estão falando? Vamos assistir?
Vocês também estão se encontrando com os coleguinhas via “Chat”?

Música:
OBJETIVO
Improvisar acompanhamentos para músicas com instrumentos de brinquedo.
Explorar sonoridades diferentes
METODOLOGIA
O professor solicitará que os educandos escolham brinquedos que produzam som,
preferencialmente instrumentos de brinquedo, para fazer combinações e acompanhar
canções.
Para ouvir durante a semana:
https://youtu.be/W7RSK0bUrH8
https://youtu.be/3U4lq6U3e1g
Vamos apreciar o Hino da Independência do Brasil em dois formatos diferentes.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 01 de setembro de 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
14h às 15h15
Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Conhecendo o pulmão
OBJETIVO: Explicar a função do pulmão e compreender a sua importância no
corpo humano.
Você já parou para observar a sua respiração? Você sabe para onde vai o ar que entra
pelo seu nariz? Qual é o órgão responsável pela nossa respiração? Vamos conhecer na
nossa aula virtual estes órgãos que são muito importantes para a nossa vida: os pulmões.
Além disso, faremos uma experiência junto com a pró, que seguirá todo o passo-a-passo
no livro do Eleva módulo 2 nas páginas 329, 330 e 331, para demonstrar o funcionamento
dos pulmões.
Vamos lá? Teremos muitas descobertas!
Treine um pouco mais acessando o link a seguir:
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-educativo-corpo-humano/

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Comparando números
OBJETIVO: Utilizar números naturais para comparar quantidades / Descrever
elementos ausentes em sequência numérica.
Oba galerinha! Chegou a vez da nossa Matemática! Vamos utilizar uma régua ou uma fita
métrica para brincar e aprender com a turma do Eleva a identificar a ordem dos números
na reta numérica e perceber suas regularidades. Juntos, na aula online, vamos ampliar
nossos conhecimentos e realizar as atividades do módulo 2 páginas 146 e 147.
Acessando o link abaixo você poderá rever a sequência numérica brincando.
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_count.htm?language=por
tuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm

English time:
September, Tuesday, 01st, 2020 - Terça-feira, 01 de setembro de 2020.
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo dos teachers do Inglês “Chatting”.
Do que será que eles estão falando? Vamos assistir?
Vocês também estão se encontrando com os coleguinhas via “Chat”?

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

