Chegou a semana mais gostosa do ano! A semana da criança!
As brincadeiras online são pura diversão, um convite à investigação, com
atividades recheadas de alegria e descontração.
Então vamos lá!
Não deixe de participar da aventura de ser feliz realizando novas
descobertas!
Um beijo recheado de chocolate e pirulito de toda equipe Mendel Vilas!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 06 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 e Natália,
Sala do 1oB – Prós Margô e Natália

A aventura está no ar, é dia de Teatro!
Para esta proposta, se possível,
conecte seu aparelho digital ao monitor
da televisão e altere seu layout para
barra lateral, deixe os microfones
desabilitados
(desligados)
e
não
esqueçam aquela pipoca e suco delicioso
para o deleite da peça teatral com a
família e amigos!
PRODUÇÃO INDIVIDUAL
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS
ATIVIDADE: SER DIFERENTE É LEGAL – PRODUÇÃO INDIVIDUAL
OBJETIVO: Conhecer e respeitar nossas diferenças.
Detetives, temos um caso para ser resolvido!
Nesta semana especial, não poderíamos deixar de imaginar um mundo onde todos se
respeitem!
Este mundo todos seriam iguais? Do mesmo tamanho, olhos, peles e cabelos?
Para a solução deste enigma, vocês deverão realizar a pesquisa individual com desenhos
e escrita reflexiva do seu pensamento sobre as propostas do módulo 3 páginas 286 a
289.
Esta atividade depois de concluída poderá ser socializada no Classroom.
https://youtu.be/JCiat8biDFM

English time:
October, Tuesday, 06th, 2020 - Terça-feira 06 de Outubro de 2020.
Good Morning!
Vamos brincar de bingo?
Vamos fazer um bingo de palavras.

Em uma folha de papel, vamos fazer uma tabela com 2 linhas e 3 colunas formando
espaço para 6 palavras, como no exemplo abaixo. Chame alguém da família para
participar com você. Cada um faz sua cartela.

Agora, escolher 6 palavras entre essas abaixo:
COLD

FOOD

SISTER

MOM

DOG

BALL

SHEEP

PENCIL

TOY

FARM

HAPPY

ROBOT

Agora, deixem as cartelas preparadas. Da tempo de chamar mais pessoas para
participar porque amanhã veremos um vídeo com a Teacher Nati sorteando as palavras
ok. Cada palavra sorteada, vocês podem marcar com um X ou colorir. Quem será que
fará bingo primeiro?

Amanhã terá a contação de história com a autora do livro “Se eu
fosse a vovó”, Gabriela Monteiro. Com ela vamos aprender a fazer um
brinquedo bem divertido.
Separe o material: revistas velhas, jornal, folhas de papel, cordão,
lã, tesoura e cola.
Peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso para se
alegrar e divertir.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 06 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 e João
A aventura está no ar, é dia de Teatro!
Para esta proposta, se possível,
conecte seu aparelho digital ao monitor
da televisão e altere seu layout para
barra lateral, deixe os microfones
desabilitados
(desligados)
e
não
esqueçam aquela pipoca e suco delicioso
para o deleite da peça teatral com a
família e amigos!
PRODUÇÃO INDIVIDUAL
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS
ATIVIDADE: SER DIFERENTE É LEGAL – PRODUÇÃO INDIVIDUAL
OBJETIVO: Conhecer e respeitar nossas diferenças.
Detetives, temos um caso para ser resolvido!
Nesta semana especial, não poderíamos deixar de imaginar um mundo onde todos se
respeitem!
Este mundo todos seriam iguais? Do mesmo tamanho, olhos, peles e cabelos?
Para a solução deste enigma, vocês deverão realizar a pesquisa individual com desenhos
e escrita reflexiva do seu pensamento sobre as propostas do módulo 3 páginas 286 a
289.
Esta atividade depois de concluída poderá ser socializada no Classroom.
https://youtu.be/JCiat8biDFM

English time:
October, Tuesday, 06th, 2020 - Terça-feira 06 de Outubro de 2020.
Good Morning!
Vamos brincar de bingo?
Vamos fazer um bingo de palavras.
Em uma folha de papel, vamos fazer uma tabela com 2 linhas e 3 colunas formando
espaço para 6 palavras, como no exemplo abaixo. Chame alguém da família para
participar com você. Cada um faz sua cartela.

Agora, escolher 6 palavras entre essas abaixo:
COLD

FOOD

SISTER

MOM

DOG

BALL

SHEEP

PENCIL

TOY

FARM

HAPPY

ROBOT

Agora, deixem as cartelas preparadas. Da tempo de chamar mais pessoas para
participar porque amanhã veremos um vídeo com a Teacher Nati sorteando as palavras
ok. Cada palavra sorteada, vocês podem marcar com um X ou colorir. Quem será que
fará bingo primeiro?

Amanhã terá a contação de história com a autora do livro “Se eu
fosse a vovó”, Gabriela Monteiro. Com ela vamos aprender a fazer um
brinquedo bem divertido.
Separe o material: revistas velhas, jornal, folhas de papel, cordão,
lã, tesoura e cola.
Peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso para se
alegrar e divertir.

