Nesta semana vamos mergulhar no Universo dos contos de fadas e
fazer grandes descobertas.
Vamos relembrar das histórias que vocês mais gostam e descobrir
as histórias preferidas dos nossos colegas.
Preparados? Tenho certeza que será uma semana MARAVILHOSA!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 27 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 e seus modos de vida.
Todos nós somos iguais?
Todas as famílias são iguais?
A turma do Eleva esta um pouco confusa, pois está estudando sobre família e percebeu
que cada família tem sua maneira de viver.
E agora eles ficaram muito curiosos para saber como é a nossa família.
Na página 294 vamos conhecer dois tipos de família e descobrir se são diferentes ou
não. Vamos seguindo com nossas descobertas na página 295.
Depois da aula online, deixei uma atividade bem interessante para vocês fazerem.
Está lá na página 296.
Assistam ao vídeo que deixei para vocês é muito legal.
https://youtu.be/DKhhmncM-8Q
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Comparando as quantidades
OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua utilização. Aprender
funcionamento dos números num contexto específico: o calendário.

sobre

o

Ei galerinha, todos preparados para os desafios de Matemática?
Teo está precisando da nossa ajuda, ele precisa contar suas coleções de carrinhos e
dinossauros. Como podemos ajudá-lo?
Vamos realizar as páginas 110 e 111 e fazer grandes descobertas.
Como eu sei que vocês adoram os desafios da Matemática, deixei as páginas 105 e 106
para vocês realizarem depois da aula online.
Pessoal deixei um jogo muito legal de contagem para vocês, acessem o link e se divirtam.
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros

English time:
October, Tuesday, 27th, 2020 – Terça-feira, 27 de outubro de 2020.
Good Morning!
Ontem vimos um pouco mais sobre a letra H não é mesmo?
Essa semana, em alguns países da língua inglesa comemora-se uma festa muito conhecida
que começa coma letra H.
Você sabe alguma festa tradicional aqui do Brasil? Temos o Carnaval, o são João e
outras.
Nesses países, no dia 31 de Outubro comemora-se o Halloween. É uma festa muito
bacana com muitas tradições e brincadeiras.
Vamos

assistir

ao

vídeo

e

ver

um

pouco

mais:

https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg

Música:
OBJETIVO
Conhecer novos símbolos da notação musical.
Experimentar como funcionam os símbolos aprendidos.
METODOLOGIA
Serão apresentadas as crianças as figuras da notação musical a serem introduzidas
neste momento. Após apresentação das novas figuras, seu efeito real em músicas será
demonstrado com canções que usam para serem executadas.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/gLzCgurdl5E
Vamos ouvir mais um pouco sobre as semibreves, mínimas e semínimas, também vamos
ver a pausa para cada um destes valores rítmicos.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 27 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 e seus modos de vida.
Todos nós somos iguais?
Todas as famílias são iguais?
A turma do Eleva esta um pouco confusa, pois está estudando sobre família e percebeu
que cada família tem sua maneira de viver.
E agora eles ficaram muito curiosos para saber como é a nossa família.
Na página 294 vamos conhecer dois tipos de família e descobrir se são diferentes ou
não. Vamos seguindo com nossas descobertas na página 295.
Depois da aula online, deixei uma atividade bem interessante para vocês fazerem.
Está lá na página 296.
Assistam ao vídeo que deixei para vocês é muito legal.
https://youtu.be/DKhhmncM-8Q
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Comparando as quantidades
OBJETIVO: Reconhecer o calendário e sua utilização. Aprender
funcionamento dos números num contexto específico: o calendário.

sobre

o

Ei galerinha, todos preparados para os desafios de Matemática?
Teo está precisando da nossa ajuda, ele precisa contar suas coleções de carrinhos e
dinossauros. Como podemos ajudá-lo?

Vamos realizar as páginas 110 e 111 e fazer grandes descobertas.
Como eu sei que vocês adoram os desafios da Matemática, deixei as páginas 105 e 106
para vocês realizarem depois da aula online.
Pessoal deixei um jogo muito legal de contagem para vocês, acessem o link e se divirtam.
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros

English time:
October, Tuesday, 27th, 2020 – Terça-feira, 27 de outubro de 2020.
Good Morning!
Ontem vimos um pouco mais sobre a letra H não é mesmo?
Essa semana, em alguns países da língua inglesa comemora-se uma festa muito conhecida
que começa coma letra H.
Você sabe alguma festa tradicional aqui do Brasil? Temos o Carnaval, o são João e
outras.
Nesses países, no dia 31 de Outubro comemora-se o Halloween. É uma festa muito
bacana com muitas tradições e brincadeiras.
Vamos

assistir

ao

vídeo

e

ver

um

pouco

mais:

https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como
equilíbrio, coordenação motora ampla, membros inferiores e superiores.
Materiais:
- Bexigas,
- Garrafas ( bolas de papel, bolas de meia, brinquedos, etc. )
Espero que gostem e se divirtam bastante!
Acesse o link e divirta-se!
https://youtu.be/wvFACaca12I

