Chegou a semana mais gostosa do ano! A semana da criança!
As brincadeiras online são pura diversão, um convite à investigação, com
atividades recheadas de alegria e descontração.
Então vamos lá!
Não deixe de participar da aventura de ser feliz realizando novas
descobertas!
Um beijo recheado de chocolate e pirulito de toda equipe Mendel Vilas!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 08 de outubro DE 2020 – QUINTA-FEIRA
Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês!
Vista sua farda, enfeite o carro,
traga balões coloridos, cartazes e
faça

um

cabelo

bem

maluco

e

divertido. Leve sua alegria, façam o
uso da máscara facial, utilize o álcool
gel se necessário, e venha para a
aventura

na

escola

Estamos com saudades!

Mendel

Vilas!

Ah, preste atenção às dicas importantes para garantir sua participação!
Na trajetória até a escola a família poderá brincar de adivinhar as formas que
as nuvens têm! Se possível, peça baixe o link com a música e vejam quantas formas
as nuvens podem ter até chegar ao encontro!
Quando chegar ... A diversão vai rolar, não desça do carro, pois a brincadeira é
a interação, por meio do aceno, das palmas, do troféu joinha (fazendo legal),
para as surpresas que aguarda você e sua família no nosso Drive Thru.
Até lá! Acesse o link: https://youtu.be/whqGVDmz3-4
PRODUÇÃO INDIVIDUAL
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Desafio Matemático/ consumo
OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar pesquisa sobre o
consumo individual

Amigos!
A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para uma pesquisa sobre o consumo
individual.
No módulo 3 nas páginas 96 e 97 vocês irão resolver o desafio de observarem quais são
os produtos que vocês consomem frequentemente.
Quem aí pode ajudar a turma do Eleva.
Espero que todos possam realizar a propostas!
Acessem o vídeo e descubram a dica que a turminha do Eleva deixou para vocês!
https://youtu.be/Dfyza2NB4M4

English time:
October, Thursday, 08st, 2020 – Quinta-feira, 01 de outubro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos assistir um vídeo e fazer uma brincadeira com a Teacher Nati!! Espero que
vocês se divirtam e aproveitem o recesso. Brinquem, descansem bastante e logo logo
estaremos de volta!
Um grande beijo!
BOM RECESSO! DESCANSEM PARA VOLTARMOS AINDA MAIS DESEJOSOS
PARA APRENDER AINDA MAIS!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 08 de outubro DE 2020 – QUINTA-FEIRA
Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês!
Vista sua farda, enfeite o carro,
traga balões coloridos, cartazes e
faça

um

cabelo

bem

maluco

e

divertido. Leve sua alegria, façam o
uso da máscara facial, utilize o álcool
gel se necessário, e venha para a
aventura

na

escola

Mendel

Vilas!

Estamos com saudades!
Ah, preste atenção às dicas importantes para garantir sua participação!
Na trajetória até a escola a família poderá brincar de adivinhar as formas que
as nuvens têm! Se possível, peça baixe o link com a música e vejam quantas formas
as nuvens podem ter até chegar ao encontro!
Quando chegar ... A diversão vai rolar, não desça do carro, pois a brincadeira é
a interação, por meio do aceno, das palmas, do troféu joinha (fazendo legal),
para as surpresas que aguarda você e sua família no nosso Drive Thru.

Até lá! Acesse o link: https://youtu.be/whqGVDmz3-4
PRODUÇÃO INDIVIDUAL
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Desafio Matemático/ consumo
OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar pesquisa sobre o
consumo individual

Amigos!
A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para uma pesquisa sobre o consumo
individual.
No módulo 3 nas páginas 96 e 97 vocês irão resolver o desafio de observarem quais são
os produtos que vocês consomem frequentemente.
Quem aí pode ajudar a turma do Eleva.
Espero que todos possam realizar a propostas!
Acessem o vídeo e descubram a dica que a turminha do Eleva deixou para vocês!
https://youtu.be/Dfyza2NB4M4

English time:
October, Thursday, 08st, 2020 – Quinta-feira, 01 de outubro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos assistir um vídeo e fazer uma brincadeira com a Teacher Nati!! Espero que
vocês se divirtam e aproveitem o recesso. Brinquem, descansem bastante e logo logo
estaremos de volta!
Um grande beijo!
BOM RECESSO! DESCANSEM PARA VOLTARMOS AINDA MAIS DESEJOSOS
PARA APRENDER AINDA MAIS!!

