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: 04 de novembro de 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol
Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Estudo da Língua - R
OBJETIVO: Identificar e separar silabas da letra R formando palavras e trocando
a ordem das letras
Oi turminha!
Este capítulo está cheio de mistério!
Vocês conseguem pronunciar estas palavras e perceber o som que a letra r pode fazer?
“Bravo, honra, fruta, crocodilo, livro, grilo, Israel...”
Para continuar a aventura abra o módulo 3 nas páginas 41, 42, 43 você irá se juntar aos
detetives do Eleva.
Chegou a nossa vez! Vamos continuar a nos divertir durante a realização das páginas
refletindo sobre a produção da escrita.
Para vocês investigarem mais trava-línguas, depois da nossa aula online realizem as
páginas 44 e se divirtam um pouco mais.
Para vocês brincarem mais um pouco de trava-língua, deixei um vídeo muito com muito
movimento.
https://youtu.be/PH-drabPu7Y

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Figuras Planas
Objetivos: Conhecer e identificar as principais figuras planas.
Olá detetives!
Na nossa aula de hoje, vamos ajudar Duda, Beca, Nina, Torugo a identificar algumas
figuras planas.
Para isso é necessário que vocês peguem o módulo 3 e solucionem mais um desafio nas
páginas: 120, 121, 123.
Vamos desvendar estes mistérios realizando as atividades e compartilhando na aula
remota.
Atenção pessoal, vocês podem realizar as atividades das páginas 119 e 124 depois da
aula online colocando respostas pessoais das descobertas realizadas.
Não esqueçam de assistir ao link que as crianças do Eleva disponibilizaram!
https://youtu.be/co_p2-x9QJk

English time:
November, Wednesday, 04th, 2020 - Quarta feira, 04 de novembro de 2020
Good Morning!
Assistir ao vídeo do teacher João escolhendo como ele vai até o mercado. Qual meio de
transporte ele usa?

Teatro:
Meus Amores!
Hoje no nosso encontrinho on-line, continuaremos o nosso ensaio do Teatrinho de Loja
de Brinquedos! Já escolheram quais bonecos e bonecas vocês serão? Oba!
Para deixar vocês mais inspirados, deixo um LINK de vídeo de um Clip do Teatro de
Loja de Brinquedos!
Um beijo no coração!
Pró Cami!
LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=lWMqoisdbXQ

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 04 de novembro de 2020 – QUARTA-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, Roberto, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Estudo da Língua - R
OBJETIVO: Identificar e separar silabas da letra R formando palavras e trocando
a ordem das letras
Oi turminha!
Este capítulo está cheio de mistério!
Vocês conseguem pronunciar estas palavras e perceber o som que a letra r pode fazer?
“Bravo, honra, fruta, crocodilo, livro, grilo, Israel...”
Para continuar a aventura abra o módulo 3 nas páginas 41, 42, 43 você irá se juntar aos
detetives do Eleva.
Chegou a nossa vez! Vamos continuar a nos divertir durante a realização das páginas
refletindo sobre a produção da escrita.
Para vocês investigarem mais trava-línguas, depois da nossa aula online realizem as
páginas 44 e se divirtam um pouco mais.
Para vocês brincarem mais um pouco de trava-língua, deixei um vídeo muito com muito
movimento.
https://youtu.be/PH-drabPu7Y

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática
ATIVIDADE: Figuras Planas
Objetivos: Conhecer e identificar as principais figuras planas.
Olá detetives!
Na nossa aula de hoje, vamos ajudar Duda, Beca, Nina, Torugo a identificar algumas
figuras planas.
Para isso é necessário que vocês peguem o módulo 3 e solucionem mais um desafio nas
páginas: 120, 121, 123.
Vamos desvendar estes mistérios realizando as atividades e compartilhando na aula
remota.
Atenção pessoal, vocês podem realizar as atividades das páginas 119 e 124 depois da
aula online colocando respostas pessoais das descobertas realizadas.
Não esqueçam de assistir ao link que as crianças do Eleva disponibilizaram!
https://youtu.be/co_p2-x9QJk

English time:
November, Wednesday, 04th, 2020 - Quarta feira, 04 de novembro de 2020
Good Morning!
Assistir ao vídeo do teacher João escolhendo como ele vai até o mercado. Qual meio de
transporte ele usa?

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.

