Esta semana é muito especial porque estamos juntos novamente!
Venha se divertir e aprender muitas coisas novas para ficar cada dia
mais esperto!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 20 de outubro de 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Diversas Famílias, Diversas Culturas
OBJETIVO: Conhecer, respeitar diferentes tipos de família, apresentar a sua
família aos seus colegas.
Chegou um momento muito especial de cada uma de vocês apresentarem aqui a sua
família! Que legal!
Turminha, a pró solicitou na segunda-feira que vocês deixassem separada uma foto da
família de vocês. Pegue a foto e mostre na câmera do computador. Vamos nos conhecer
um pouco mais.
A Nina também está apresentando a família dela. Veja no módulo 3 nas páginas 290 a
292.
Para casa realize a atividade individualmente na página 293 e socialize-a no Classroom.
Tem um vídeo muito legal com a “Música Família - Rita Rameh”, assiste lá!
https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Resolvendo Problemas com Calendário
OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua utilização. Aprender
funcionamento dos números num contexto específico: o calendário.

sobre

o

Como fazemos para descobrirmos que dia é hoje? A turma do Eleva gosta muito de
observar os calendários! Mas...
* O que é um calendário?
* Para que serve um calendário?
* Como é organizado um calendário?
* Quais são os dias da semana? E os meses do ano?
Vamos observar o calendário dos meses de julho e agosto para, junto com a pró, resolver
as situações problemas no módulo 2 nas páginas 101 e 102. Fiquem bem atentos!
Deixei um vídeo bem interessante para você aprender um pouco mais! (Os Meses do Ano
Aprendendo com o Mundo de Kaboo | Vídeo Educativo Infantil).
https://www.youtube.com/watch?v=1GEHFWNorLo

English time: Ver a sala do classroom
October, Tuesday, 20th, 2020 – Terça-feira, 20 de outubro 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 47. Desenhar uma pessoa da sua família, pode ser
qualquer uma.
Depois fazer a atividade da página 48. Na primeira questão, ouvir o áudio 31, conectar
os números com as letras de acordo com o áudio. Na segunda questão, identificar os
membros da família e escrever seus nomes.

Música:
OBJETIVO
Acompanhar canções com o sons de materiais como: saco plástico ou papel alumínio.
Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores.
Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos.
METODOLOGIA
Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a canção
fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/eYNBoL_g2t0

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 20 de outubro de 2020 – TERÇA-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, Daniel, João
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Diversas Famílias, Diversas Culturas
OBJETIVO: Conhecer, respeitar diferentes tipos de família, apresentar a sua
família aos seus colegas.
Chegou um momento muito especial de cada uma de vocês apresentarem aqui a sua
família! Que legal!
Turminha, a pró solicitou na segunda-feira que vocês deixassem separada uma foto da
família de vocês. Pegue a foto e mostre na câmera do computador. Vamos nos conhecer
um pouco mais.
A Nina também está apresentando a família dela. Veja no módulo 3 nas páginas 290 a
292.
Para casa realize a atividade individualmente na página 293 e socialize-a no Classroom.
Tem um vídeo muito legal com a “Música Família - Rita Rameh”, assiste lá!
https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Resolvendo Problemas com Calendário
OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua utilização. Aprender
funcionamento dos números num contexto específico: o calendário.

sobre

o

Como fazemos para descobrirmos que dia é hoje? A turma do Eleva gosta muito de
observar os calendários! Mas...
* O que é um calendário?
* Para que serve um calendário?
* Como é organizado um calendário?
* Quais são os dias da semana? E os meses do ano?
Vamos observar o calendário dos meses de julho e agosto para, junto com a pró, resolver
as situações problemas no módulo 2 nas páginas 101 e 102. Fiquem bem atentos!
Deixei um vídeo bem interessante para você aprender um pouco mais! (Os Meses do Ano
Aprendendo com o Mundo de Kaboo | Vídeo Educativo Infantil).
https://www.youtube.com/watch?v=1GEHFWNorLo

English time: Ver a sala do classroom
October, Tuesday, 20th, 2020 – Terça-feira, 20 de outubro 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 47. Desenhar uma pessoa da sua família, pode ser
qualquer uma.
Depois fazer a atividade da página 48. Na primeira questão, ouvir o áudio 31, conectar
os números com as letras de acordo com o áudio. Na segunda questão, identificar os
membros da família e escrever seus nomes.

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como
atenção, concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores.
Materiais:
- Papelão;
- Rolos de papel higiênico;

- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais.
Espero que gostem e se divirtam bastante!
https://youtu.be/cIMTvxVzh8E

