Olá pessoal!
Esta semana vamos ter tantas novidades, muitos assuntos
interessante para todos nós.
Organizamos muitas atividades divertidas e que vão fazer vocês
colocarem a “cuca” para trabalhar.
Então vamos lá, espero por vocês!
Beijocas
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online 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 Renata LIV, Carol, Natália
Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Diagrama
OBJETIVO: Conhecer o portador textual diagrama, realizando leitura do mesmo.
Pessoal a turma do Eleva está aprendendo muito sobre diagrama.
Desta vez vamos estudar junto com a turma, um diagrama chamado “Pirâmide”, juntos
vamos fazer muitas descobertas sobre alimentação saudável, os alimentos que fazem
bem para nossa saúde.
Nesta aula vamos realizar a leitura deste tipo de diagrama na página 67 e continuar
fazendo novas descobertas na página 68.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia
ATIVIDADE: Parques e Praças
OBJETIVO: Identificar os espaços públicos, relatar e registrar atividades que podemos
fazer neste ambiente.
Vocês sabiam que podemos nos divertir em vários ambientes que temos próximo da nossa
casa?!
Existem pracinhas, campos e parques que estão abertos e podemos visitar e se divertir.
Mas preste atenção!
Nestes lugares existem regras de convivência que precisamos cumprir para viver em
harmonia.
E vamos juntos fazer novas descobertas realizando as páginas 256 e 257.
Pessoal, a Turma da Mônica também estudou sobre espaços públicos e privado.
Assistam ao desenho, vocês vão adorar.
https://youtu.be/4d1gdWcCyAU

English time:
November, Monday, 16th , 2020 - Segunda-feira, 16 de novembro de 2020
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 57, na primeira questão,
vamos ouvir o áudio 89 e repetir como se fala as palavras que contêm as letras W, X, Y e
Z. Na segunda questão, cobrir o pontilhado das letras. Na quarta questão, pintar cada
círculo da letra de uma cor diferente e em seguida pintar na imagem, os círculos dos
objetos de acordo com as cores das letras.
Na página 58, na primeira questão, assistir ao vídeo 8 e marcar no livro quem está falando
sobre cada personagem. Na segunda vamos recortar as partes do robô e convidar os
familiares para jogar. Ganha o jogo quem montar o robô mais rápido e falar suas partes.

Momento LIV
Olá família, tudo bem com vocês?
Esta semana vamos aprofundar um pouco mais sobre a tristeza. Uma emoção típica do
ser humano.
Você sabia que a tristeza é uma emoção que além de nos fazer poupar energia, é um sinal
de que não estamos bem? Assim, sempre que percebermos esse sentimento no outro,
podemos ajudá-lo, e na gente, pedir ajuda.
Como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.
Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou
atividades divertidas.
A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e divertidas,
liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal!
Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que
brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos na
mão, e podemos usá-lo quando quiser.
Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8
Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar.
Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando
criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.

Depois, peça a criança para fazer um desenho, do seu jeito, sobre a sua brincadeira
favorita e cole em algum lugar visível de seu quarto.
Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.
Vamos adorar receber!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online 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, Camila, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Diagrama
OBJETIVO: Conhecer o portador textual diagrama, realizando leitura do mesmo.
Pessoal a turma do Eleva está aprendendo muito sobre diagrama.
Desta vez vamos estudar junto com a turma, um diagrama chamado “Pirâmide”, juntos
vamos fazer muitas descobertas sobre alimentação saudável, os alimentos que fazem
bem para nossa saúde.
Nesta aula vamos realizar a leitura deste tipo de diagrama na página 67 e continuar
fazendo novas descobertas na página 68.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia
ATIVIDADE: Parques e Praças
OBJETIVO: Identificar os espaços públicos, relatar e registrar atividades que podemos
fazer neste ambiente.
Vocês sabiam que podemos nos divertir em vários ambientes que temos próximo da nossa
casa?!
Existem pracinhas, campos e parques que estão abertos e podemos visitar e se divertir.
Mas preste atenção!
Nestes lugares existem regras de convivência que precisamos cumprir para viver em
harmonia.
E vamos juntos fazer novas descobertas realizando as páginas 256 e 257.
Pessoal, a Turma da Mônica também estudou sobre espaços públicos e privado.
Assistam ao desenho, vocês vão adorar.
https://youtu.be/4d1gdWcCyAU

English time:
November, Monday, 16th , 2020 - Segunda-feira, 16 de novembro de 2020
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 57, na primeira questão,
vamos ouvir o áudio 89 e repetir como se fala as palavras que contêm as letras W, X, Y e
Z. Na segunda questão, cobrir o pontilhado das letras. Na quarta questão, pintar cada
círculo da letra de uma cor diferente e em seguida pintar na imagem, os círculos dos
objetos de acordo com as cores das letras.
Na página 58, na primeira questão, assistir ao vídeo 8 e marcar no livro quem está falando
sobre cada personagem. Na segunda vamos recortar as partes do robô e convidar os
familiares para jogar. Ganha o jogo quem montar o robô mais rápido e falar suas partes.

TEATRO:

A Bela Borboleta
Olá meus amores! Nosso Teatro da “Loja de Brinquedos” foi um sucesso! Vocês estão de
parabéns! Deram um show!
E hoje eu trago outra novidade para vocês! Tchanram!!!!! Teremos outro Teatrinho! Com
outra história! Será dia 16 de Dezembro! Faremos um grupão no Meet! Oba!!!!
Na vídeo-aula que gravei para vocês, conto a história do livro “A Bela Borboleta”! E é
justamente neste livro que a nossa peça teatral será inspirada! Vamos conhecer?
Beijinhos da Pró Cami
Link: https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

