A magia está no ar! Com os contos de fada nós podemos construir
viagens ao mundo encantado da imaginação!
Vamos trocar informações, vivências e descobrir o encantamento
para deste universo, na qual vocês são convidados a participarem com
alegria desta semana cheia de surpresa!
Preparados?1, 2, 3 e já!

Pirlimpimpim!
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 03 de novembro 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: Direitos humanos
OBJETIVO: Conhecer, respeitar os direitos humanos.
Todos nós temos direitos iguais?
O que é declaração universal dos direitos humanos?
A galerinha do Eleva está desafiando a todos a pesquisarmos sobre a declaração
universal dos direitos humanos. Como é importante sabermos e percebermos como
podemos respeitar os direitos da nossa comunidade.
E agora nós iremos nos juntar a eles para desvendar as imagens que estão no módulo 3
páginas 302.
E o mistério continua nas páginas 304 e 305, pois vocês irão tentar solucionar com suas
palavras o que significar: “Nascer livre e ter dignidade e direitos. ”
Depois da aula online, deixei uma atividade bem interessante para vocês fazerem.
Está lá na página 306 e 307.
Assistam ao vídeo que deixei para vocês é muito legal.
https://youtu.be/95pHjoKfeAA
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Situações problemas
OBJETIVO: utilizar estratégias para a solução de situações problemas.
Ei amigos!
Vocês estão preparados para os desafios de Matemática?
A turminha do Eleva está precisando da nossa ajuda, eles precisam resolver uma
situação de desafio. Como podemos ajudá-los?
Vamos realizar as páginas 115 e 116 e fazer grandes descobertas.
Como está turminha é bem esperta e adoram os desafios da Matemática, deixei pistas
nestas páginas para compartilharmos na aula online.
Galerinha, deixei um desafio pessoal para ser solucionado depois da aula remota na
página 118. Acessem o link e se divirtam.
https://youtu.be/4ck72Y4LQF0

English time:
November, Tuesday, 03rd, 2020 – Terça-feira, 03 de novembro de 2020.
Good Morning!
Por a canção Body Parts (https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8), ver as
partes do nosso corpo.
Logo em seguida abrir o student book (livro colorido) na página 53, vamos observar as
partes do corpo do garoto e também lembrar as cores.
Na página 54, na primeira questão, ouvir o áudio 82 e apontar na imagem as partes do
corpo. Na segunda questão, ouvir o áudio 83 e repetir. Na terceira questão, ouvi o áudio
84 e tocar no nosso corpo as partes que ouvirmos.

Música:
OBJETIVO
Identificar sons diversos.
Brincar com timbres, misturar tipos de som acompanhando músicas.
METODOLOGIA
Estimular a experiência sonora apresentando sons de diversos objetos, em determinado
momento provocar a identificação dos timbres produzidos. Em seguida colocar música
para improvisar com os timbres experimentados de forma livre.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/VI6dsMeABpU
Vamos apreciar desta vez um clássico mundial - Aleluia de Handel.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 03 de novembro 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.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências
ATIVIDADE: Direitos humanos
OBJETIVO: Conhecer, respeitar os direitos humanos.
Todos nós temos direitos iguais?
O que é declaração universal dos direitos humanos?
A galerinha do Eleva está desafiando a todos a pesquisarmos sobre a declaração
universal dos direitos humanos. Como é importante sabermos e percebermos como
podemos respeitar os direitos da nossa comunidade.
E agora nós iremos nos juntar a eles para desvendar as imagens que estão no módulo 3
páginas 302.
E o mistério continua nas páginas 304 e 305, pois vocês irão tentar solucionar com suas
palavras o que significar: “Nascer livre e ter dignidade e direitos. ”
Depois da aula online, deixei uma atividade bem interessante para vocês fazerem.
Está lá na página 306 e 307.
Assistam ao vídeo que deixei para vocês é muito legal.
https://youtu.be/95pHjoKfeAA
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Situações problemas
OBJETIVO: utilizar estratégias para a solução de situações problemas.
Ei amigos!
Vocês estão preparados para os desafios de Matemática?
A turminha do Eleva está precisando da nossa ajuda, eles precisam resolver uma
situação de desafio. Como podemos ajudá-los?
Vamos realizar as páginas 115 e 116 e fazer grandes descobertas.

Como está turminha é bem esperta e adoram os desafios da Matemática, deixei pistas
nestas páginas para compartilharmos na aula online.
Galerinha, deixei um desafio pessoal para ser solucionado depois da aula remota na
página 118. Acessem o link e se divirtam.
https://youtu.be/4ck72Y4LQF0

English time:
November, Tuesday, 03rd, 2020 – Terça-feira, 03 de novembro de 2020.
Good Morning!
Por a canção Body Parts (https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8), ver as
partes do nosso corpo.
Logo em seguida abrir o student book (livro colorido) na página 53, vamos observar as
partes do corpo do garoto e também lembrar as cores.
Na página 54, na primeira questão, ouvir o áudio 82 e apontar na imagem as partes do
corpo. Na segunda questão, ouvir o áudio 83 e repetir. Na terceira questão, ouvi o áudio
84 e tocar no nosso corpo as partes que ouvirmos.

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar os saltitos, saltos e
saltões.
Materiais:
- Uma toalha
Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link e divirta-se!
https://youtu.be/pCe0ADA4tfE

