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: 22 de outubro 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: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Receita
OBJETIVO: Identificar aas características de uma receita.
Durante esta semana aprendemos muitas coisas sobre receita! A turminha do Eleva está
junto conosco fazendo várias descobertas sobre esse tipo de texto. Mas para que serve
uma receita? Imagino que vocês já são capazes de responder a esta pergunta e muitas
outras que estão no nosso módulo 3 nas páginas 24 e 25. Fique atento para a dica que a
turma do Eleva deixou!
Vamos lá?
Realizaremos esta atividade bem juntinhos durante a nossa aula remota.

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Papéis dos Membros da Família
OBJETIVO: Conhecer os membros da sua família e o papel de cada um
Como é bom falar da nossa família. São tantas lembranças que vem na nossa cabecinha
que nos deixa muito felizes. Você já observou que cada pessoa da sua família tem uma
função? No nosso módulo, Teo está apresentando a família dele! Vamos conhecê-la e
saber o que cada pessoa faz para ajudar? Para isso, abra o módulo nas páginas 174 a 177
e vamos juntos realizar as atividades.

English time:
October, Thursday, 22sd, 2020 – Quinta-feira, 22 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 49. Na primeira questão, ouvir o áudio 32 e colocar
os números nos quadros corretos. Na segunda questão, desenhar uma família de um
brinquedo. Ex. se a criança gosta de carro, desenhar o pai do carro e a mãe do carro.

Depois fazer a atividade da página 50. Na primeira questão, ouvir o áudio 33, e colocar
os números nos quadros corretos de acordo com o áudio. Na segunda questão, desenhar
um membro da família e associar um sentimento para aquela pessoa.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 22 de outubro 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, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Receita
OBJETIVO: Identificar aas características de uma receita.
Durante esta semana aprendemos muitas coisas sobre receita! A turminha do Eleva está
junto conosco fazendo várias descobertas sobre esse tipo de texto. Mas para que serve
uma receita? Imagino que vocês já são capazes de responder a esta pergunta e muitas
outras que estão no nosso módulo 3 nas páginas 24 e 25. Fique atento para a dica que a
turma do Eleva deixou!
Vamos lá?
Realizaremos esta atividade bem juntinhos durante a nossa aula remota.

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Papéis dos Membros da Família
OBJETIVO: Conhecer os membros da sua família e o papel de cada um
Como é bom falar da nossa família. São tantas lembranças que vem na nossa cabecinha
que nos deixa muito felizes. Você já observou que cada pessoa da sua família tem uma
função? No nosso módulo, Teo está apresentando a família dele! Vamos conhecê-la e
saber o que cada pessoa faz para ajudar? Para isso, abra o módulo nas páginas 174 a 177
e vamos juntos realizar as atividades.

English time:
October, Thursday, 22sd, 2020 – Quinta-feira, 22 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 49. Na primeira questão, ouvir o áudio 32 e colocar
os números nos quadros corretos. Na segunda questão, desenhar uma família de um
brinquedo. Ex. se a criança gosta de carro, desenhar o pai do carro e a mãe do carro.
Depois fazer a atividade da página 50. Na primeira questão, ouvir o áudio 33, e colocar
os números nos quadros corretos de acordo com o áudio. Na segunda questão, desenhar
um membro da família e associar um sentimento para aquela pessoa.

