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: 05 de novembro de 2020 – QUINTA-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 9h
Sala do 1oA – Prós Natália, Carol
Sala do 1oB – Prós Margô, Natália

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Formação e pronuncia de palavras em texto com lacuna.
OBJETIVO: Identificar e refletir na formação de palavras com dificuldades
ortográficas.
E agora Crianças?
Vamos continuar nossa investigação conhecendo e brincando com muitos trava-línguas.
Isso é um convite a diversão!
Nesta aula, iremos conhecer as características e dificuldades em algumas pronúncias
de palavras aprendendo a construir outras utilizando as mesmas silabas no módulo 3 nas
páginas: 47 e 48.
Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 49, lá irão concluir este
mistério.
Divirtam-se com o vídeo que a turminha do Eleva deixou para brincamos com novos
trava-línguas.
https://youtu.be/tK7h4_JGhmA

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Família
OBJETIVO: Conhecer os membros de uma família e suas funções.

Olá amigos!
Vimos com toda a Turminha do Eleva que é muito divertido fazer descobertas sobre a
família no módulo 3.
Conhecemos as funções de alguns familiares e percebemos que cada família tem
características próprias.
Na página 210 e 211 vamos perceber como é importante o respeito dos membros de uma
família, vamos conversar sobre as características desta família e o papel de cada
membro desta família. Nossas descobertas não param por aí.
Nas páginas: 206, 207 e 209, também iremos fazer descobertas pessoais que serão
realizadas depois da aula remota.
A turminha do Eleva deixou um vídeo para vocês se divertirem em família!
https://youtu.be/GOHJLMAJbFI

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa (Projeto Cirmen)
ATIVIDADE: Construir um vídeo de 20 segundos no máximo apresentando o título
do conto preferido.
OBJETIVO: Construir mídia sobre o conto de fadas de sua preferência.

Oi, Galerinha!
Iremos na nossa aula online conversar sobre a produção de um pequeno vídeo mostrando
um conto clássico da nossa preferência.
Nesta produção iremos apresentar um desenho bem colorido da parte da história que
apreciamos.
Para isto acontecer, deveremos utilizar nossa imaginação com matérias disponíveis em
casa para improvisarmos uma bela fantasia. Use muito pó de “Pirlimpimpim” essa é uma
importante dica para o “Reino da Aventura! ”.
Para conhecer esse pozinho mágico acesse o link!
Não poderia deixar de relembrar que ao realizar o vídeo ele deverá ter uma duração
até vinte segundos.
Então: luz, câmera e ação!
https://youtu.be/_3IOzIYICp0

English time:
November, Thursday, 05th, 2020 - Quinta-feira, 05 de novembro de 2020
Good Morning!
Logo em seguida abrir o student book (livro colorido) na página 55, na primeira questão,
vamos ouvir o áudio 85 e repetir como se fala as partes do corpo que nós temos. Na
segunda questão pintar a quantidade das partes do nosso corpo de acordo com as cores
da tabela ao lado do desenho da criança.
Na página 56, na primeira questão, ouvir o áudio 86 e ver a conversa das crianças falando
sobre as partes do corpo. Na segunda questão, ouvir o áudio 87, cantar junto e apontar
para as partes do corpo do polvo.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 05 de novembro de 2020 – QUINTA-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: Formação e pronuncia de palavras em texto com lacuna.
OBJETIVO: Identificar e refletir na formação de palavras com dificuldades
ortográficas.
E agora Crianças?
Vamos continuar nossa investigação conhecendo e brincando com muitos trava-línguas.
Isso é um convite a diversão!
Nesta aula, iremos conhecer as características e dificuldades em algumas pronúncias
de palavras aprendendo a construir outras utilizando as mesmas silabas no módulo 3 nas
páginas: 47 e 48.
Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 49, lá irão concluir este
mistério.
Divirtam -se com o vídeo que a turminha do Eleva deixou para brincamos com novos
trava-línguas.
https://youtu.be/tK7h4_JGhmA

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: Família
OBJETIVO: Conhecer os membros de uma família e suas funções.

Olá amigos!
Vimos com toda a Turminha do Eleva que é muito divertido fazer descobertas sobre a
família no módulo 3.
Conhecemos as funções de alguns familiares e percebemos que cada família tem
características próprias.
Na página 210 e 211 vamos perceber como é importante o respeito dos membros de uma
família, vamos conversar sobre as características desta família e o papel de cada
membro desta família. Nossas descobertas não param por aí.
Nas páginas: 206 ,207 e 209, também iremos fazer descobertas pessoais que serão
realizadas depois da aula remota.
A turminha do Eleva deixou um vídeo para vocês se divertirem em família!
https://youtu.be/GOHJLMAJbFI

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa (Projeto Cirmen)
ATIVIDADE: Construir um vídeo de 20 segundos no máximo apresentando o título
do conto preferido.
OBJETIVO: Construir mídia sobre o conto de fadas de sua preferência.

Oi, Galerinha!

Iremos na nossa aula online conversar sobre a produção de um pequeno vídeo mostrando
um conto clássico da nossa preferência.
Nesta produção iremos apresentar um desenho bem colorido da parte da história que
apreciamos.
Para isto acontecer, deveremos utilizar nossa imaginação com matérias disponíveis em
casa para improvisarmos uma bela fantasia. Use muito pó de “Pirlimpimpim” essa é uma
importante dica para o “Reino da Aventura! ”.
Para conhecer esse pozinho mágico acesse o link!
Não poderia deixar de relembrar que ao realizar o vídeo ele deverá ter uma duração
até vinte segundos.
Então: luz, câmera e ação!
https://youtu.be/_3IOzIYICp0

English time:
November, Thursday, 05th, 2020 - Quinta-feira, 05 de novembro de 2020
Good Morning!
Logo em seguida abrir o student book (livro colorido) na página 55, na primeira questão,
vamos ouvir o áudio 85 e repetir como se fala as partes do corpo que nós temos. Na
segunda questão pintar a quantidade das partes do nosso corpo de acordo com as cores
da tabela ao lado do desenho da criança.
Na página 56, na primeira questão, ouvir o áudio 86 e ver a conversa das crianças falando
sobre as partes do corpo. Na segunda questão, ouvir o áudio 87, cantar junto e apontar
para as partes do corpo do polvo.

