
  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 19 de agosto de 2020 (quarta-feira) 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS: https://youtu.be/2sVCVvwGv5g  

Rua e Bairro. 
 

14:00* 
 

MÚSICA – Tio Thales: https://youtu.be/rQD3ocaqwq4   

 

 

14:45* 

 

INFORMÁTICA – Tia Mari: https://youtu.be/RoaSVJehWfU 

Folclore – Estimulando a riqueza cultural de nosso país 

- Canal YouTube sugerido – Série "juro que vi": 

https://www.youtube.com/user/animandobr   

- Mapa do Folclore Brasileiro: https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=4414  

- Caça-palavras: https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13220  

Orientações para baixar o flashplayer: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-

visualizar-videos-animacoes-jogos  

 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

 

16:00 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online HIST/GEOG/CIÊNC 

Tia Danielle: https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp 

1º ANO B Aula online HIST/GEOG/CIÊNC 

Tia Bete: https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

CABEÇALHO DO DIA 

 

Copiar no caderno ou folha a parte para guardar na pastinha amarela 
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https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=4414
https://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13220
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
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  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 19 de agosto de 2020 (quarta-feira) 

 

MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

 

 

22 de Agosto 

Dia do Folclore Brasileiro 

 

Atividade:  

- Você sabe o que é Folclore?  

 

Objetivos: 

- Conhecer o conceito de folclore e os elementos 

mais característicos do folclore brasileiro;  

- Reconhecer manifestações folclóricas em 

diversas áreas da cultura: artesanato, literatura, 

música, dança, brinquedos etc; 

- Aprender as fontes essenciais do folclore 

brasileiro: as culturas ibérica/européia, africana e 

indígena; 

- Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características de nosso rico folclore; 

- Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Ampliar as formas de se compreender a realidade (novas óticas); 

- Distinguir o folclore das diversas regiões do país. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista às instruções do Tio Thales no link que está no roteiro.  

- Assista ao vídeo “Por que existe o folclore?”: https://youtu.be/WTyd-MlCmcc  

- Coletânea Completa “Turma do Folclore” com mitos, lendas e canções: https://youtu.be/O8H-YXuAG5s  

https://youtu.be/WTyd-MlCmcc
https://youtu.be/O8H-YXuAG5s

