A magia está no ar!
Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir
muitas surpresas interessante para todos nós.
Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas
que deixarão vocês com um gostinho de quero mais.
Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura!
Beijocas!
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B
DATA: 25 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: Ortografia
OBJETIVO: Construir a ortografia das palavras refletindo na escrita e análise das
mesmas.
Neste capítulo 1 do módulo 4, iremos refletir na escrita das palavras observando a
quantidade de sílabas, letras para nos apropriarmos da regra normativa.
Na página 15 a 17, vamos relembrar a escrita de algumas palavras parecidas como:
Bombom e pompom!
O que você observa de semelhante?
O que você acha que é diferente?
Quantas sílabas tem nas palavras?
Quantas letra?
Uma palavra de duas sílabas tem a mesma quantidade de letras?
Vamos refletir ainda mais ao realizar as atividades que a turminha do Eleva deixou no
módulo 4 na página 18 depois da aula remota.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Desafio com grupos de dez.
Objetivos: Levantar hipótese sobre as possibilidades trabalhadas.
Olá, amigos! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda.
Beca, Duda e Nina estão tendo dúvidas sobre agrupamento de dez.
Vamos ajudar eles?
Nas páginas 98 e 99 do módulo 4, vamos aprender sobre as possibilidades de realizar
grupos de dez.
Após a aula online, vocês podem realizar a página 100 que envolve muitas operações
matemática com soma de dez.
Assistam ao vídeo que A turminha do Eleva deixou, uma incrível aventura!
https://youtu.be/VgkxMBIY-G8

Teatro:
QUE COMECEM OS ENSAIOS!
Convocação Geral! Convocação Geral! Nossos ensaios para o TEATRO “A BELA
BORBOLETA” começam hoje!
Atenção, Concentração! E Vamos lá! Com alegria e animação! Escuta e dedicação! YUPI!!!!!!

English time:
November, Wednesday, 25th, 2020 – Quarta-feira, 25 de novembro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco. Vamos abrir na página 60.
Vamos ouvir o áudio 40 e numerar as peças de roupa. Depois, no exercício 2, identificar
a ordem das peças e roupa e desenhar a que falta de acordo com a ordem. Por fim, vamos
fazer a página 61 e desenhar sua camiseta preferida.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 25 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: Ortografia
OBJETIVO: Construir a ortografia das palavras refletindo na escrita e análise das
mesmas.
Neste capítulo 1 do módulo 4, iremos refletir na escrita das palavras observando a
quantidade de sílabas, letras para nos apropriarmos da regra normativa.
Na página 15 a 17, vamos relembrar a escrita de algumas palavras parecidas como:
Bombom e pompom!
O que você observa de semelhante?
O que você acha que é diferente?
Quantas sílabas tem nas palavras?
Quantas letra?
Uma palavra de duas sílabas tem a mesma quantidade de letras?
Vamos refletir ainda mais ao realizar as atividades que a turminha do Eleva deixou no
módulo 4 na página 18 depois da aula remota.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática

ATIVIDADE: Desafio com grupos de dez.
Objetivos: Levantar hipótese sobre as possibilidades trabalhadas.
Olá, amigos! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda.
Beca, Duda e Nina estão tendo dúvidas sobre agrupamento de dez.
Vamos ajudar eles?
Nas páginas 98 e 99 do módulo 4, vamos aprender sobre as possibilidades de realizar
grupos de dez.
Após a aula online, vocês podem realizar a página 100 que envolve muitas operações
matemática com soma de dez.
Assistam ao vídeo que A turminha do Eleva deixou, uma incrível aventura!
https://youtu.be/VgkxMBIY-G8

Música:
OBJETIVO
Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical.
METODOLOGIA
Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma
leitura das frases.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-u-_cJGAFSI
Wild Symphony
Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte.

English time:
November, Wednesday, 25th, 2020 – Quarta-feira, 25 de novembro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco. Vamos abrir na página 60.
Vamos ouvir o áudio 40 e numerar as peças de roupa. Depois, no exercício 2, identificar
a ordem das peças e roupa e desenhar a que falta de acordo com a ordem. Por fim, vamos
fazer a página 61 e desenhar sua camiseta preferida.

