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: 30 de Outubro de 2020 – SEXTA-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 Natália, Carol, Daniel
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-Uso da pauta
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Comparar letras minúsculas de impressa e cursiva
Eu sei que vocês gostam muito de usar o livro Construindo a Escrita, hoje na nossa aula
online, vamos fazer comparações das letras minúscula de impressa e cursiva.
Vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a letra cursiva.
Na nossa aula vamos realizar a página 31.
ATIVIDADE: Ciranda virtual
OBJETIVO: Despertar o gosto por histórias infantis e desenvolver a habilidade de
leitura.
Hoje é sexta-feira dia de ??

CIRANDA LITERÁRIA! OBA!

Esta semana conhecemos e relembramos os contos de fadas que conhecemos.
Na nossa aula online vamos ter um momento muito divertido.
Vamos assistir ao vídeo da história da Chapeuzinho Vermelho, desta vez, vamos ter a
oportunidade de virar os grandes autores desta história. Vamos assistir ao vídeo e
juntos construir a história escrita.
Atenção!! Este momento vamos ter um pouquinho de calma para conseguir ouvir o amigo
e poder ser ouvido também.
Segue o link da nossa história.
https://youtu.be/QP2QG43VNXo

English time:
Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube

“good morning song”

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e
dançar
Por a canção Five little pumpkins (https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA ).
Hoje teremos a nossa apresentação da peça de Teatro – A Halloween Party.

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

Bom fim de Semana!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 30 de Outubro de 2020 – SEXTA-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, Renata
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-Uso da pauta
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Comparar letras minúsculas de impressa e cursiva

Eu sei que vocês gostam muito de usar o livro Construindo a Escrita, hoje na nossa aula
online, vamos fazer comparações das letras minúscula de impressa e cursiva.
Vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a letra cursiva.
Na nossa aula vamos realizar a página 31.
ATIVIDADE: Ciranda virtual
OBJETIVO: Despertar o gosto por histórias infantis e desenvolver a habilidade de
leitura.
Hoje é sexta-feira dia de ??
CIRANDA LITERÁRIA! OBA!
Esta semana conhecemos e relembramos os contos de fadas que conhecemos.
Na nossa aula online vamos ter um momento muito divertido.
Vamos assistir ao vídeo da história da Chapeuzinho Vermelho, desta vez, vamos ter a
oportunidade de virar os grandes autores desta história. Vamos assistir ao vídeo e
juntos construir a história escrita.
Atenção!! Este momento vamos ter um pouquinho de calma para conseguir ouvir o amigo
e poder ser ouvido também.
Segue o link da nossa história.
https://youtu.be/QP2QG43VNXo

English time:
Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube “good morning song”
(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e
dançar
Por a canção Five little pumpkins (https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA ).
Hoje teremos a nossa apresentação da peça de Teatro – A Halloween Party.

Bom fim de Semana!!

