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: 21 de outubro 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: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Receita
OBJETIVO: Reconhecer as partes que compõem uma receita e sua organização.
Como é legal fazer receitas e poder brincar de cozinhado! Mas precisamos da sua ajuda
para organizar as partes de uma receita e deixá-la bem organizada. Já sabemos que
numa receita não pode faltar o título, os ingredientes e o modo de fazer! Venha pensar
junto com o grupo e realizar a atividade na página 23.
Para casa, continue seus estudos realizando uma pesquisa sobre as frutas tipicamente
brasileira e registre suas descobertas na página 21.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Compondo a dezena – Jogo de dardos
Objetivos: Construir fatos básicos de adição para compor a dezena
Nossa aula de hoje está com um desafio sensacional! Quem gosta de jogo de dardos?
Beca está jogando dardos e pediu a nossa ajuda para realizar os cálculos e descobrir as
diversas maneiras de obter 10 pontos neste jogo. Quem vai ajudá-la?
Vamos juntos com Beca fazer os cálculos, abrindo o módulo na página 103 e 104 e
resolver esta atividade.

English time:
October, Wednesday, 21st, 2020 – Quarta-feira, 21 de outubro de 2020.
Good Morning!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João fazendo o “fire engine costume”?
Vamos precisar de:
1 caixa de papelão
Cola
Giz de cera, hidrocor, lápis de cor
Fita adesiva
Tesoura
Cordão ou fitas de tecido

Teatro:
Oi! Que saudade de vocês! Como foi o recesso? Brincaram bastante? Pois hoje revelarei
um segredo! Ahahaha! No vídeo de hoje mostro a minha transformação em boneca
Emília! Sim... Vocês acertaram! Pró Cami era Emília e Emília era Pró Cami! Assistam esta
super transformação no vídeo e se divirtam!
CONVOCAÇÃO GERAL:
Hoje no nosso encontro on-line iremos conhecer uma história chamada “Loja de
Brinquedos” e iremos iniciar a criação de personagens para um teatrinho que iremos
fazer dessa história no dia 9 e 11 de Novembro, aqui mesmo, na nossa aulinha de teatro
online.
Vocês topam se transformar em bonecos e bonecas dessa Loja?
Pró Cami para se transformar na boneca de pano Emília precisou de quê?
Ahá! Pois agora é com vocês! Vamos pensar em que boneco ou boneca cada um gostaria
de ser... E aos poucos criaremos estes personagens... Qual você escolherá?
Será algum personagem de boneca e boneco que já existe? Ou será algum inventado,
criado por vocês... Tudo irá valer!
Beijinhos,
Pró Cami
Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 21 de outubro 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: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Receita
OBJETIVO: Reconhecer as partes que compõem uma receita e sua organização.
Como é legal fazer receitas e poder brincar de cozinhado! Mas precisamos da sua ajuda
para organizar as partes de uma receita e deixá-la bem organizada. Já sabemos que
numa receita não pode faltar o título, os ingredientes e o modo de fazer! Venha pensar
junto com o grupo e realizar a atividade na página 23.
Para casa, continue seus estudos realizando uma pesquisa sobre as frutas tipicamente
brasileira e registre suas descobertas na página 21.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Compondo a dezena – Jogo de dardos
Objetivos: Construir fatos básicos de adição para compor a dezena
Nossa aula de hoje está com um desafio sensacional! Quem gosta de jogo de dardos?
Beca está jogando dardos e pediu a nossa ajuda para realizar os cálculos e descobrir as
diversas maneiras de obter 10 pontos neste jogo. Quem vai ajudá-la?
Vamos juntos com Beca fazer os cálculos, abrindo o módulo na página 103 e 104 e
resolver esta atividade.

English time:
October, Wednesday, 21st, 2020 – Quarta-feira, 21 de outubro de 2020.
Good Morning!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João fazendo o “fire engine costume”?
Vamos precisar de:
1 caixa de papelão
Cola
Giz de cera, hidrocor, lápis de cor
Fita adesiva
Tesoura
Cordão ou fitas de tecido

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

