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Juiz de Fora, 24 de julho de 2020 (sexta-feira) 

 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

CABEÇALHO DO DIA 

Copiar no livro a data de hoje: 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

MATEMÁTICA: https://youtu.be/NAFxns11Mqs  

Livro Ápis páginas 86 até 89. 

 

14:45* 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: https://youtu.be/vpWadP5XAtA  
 

15:00* 

 

Intervalo / Lanche  
 

 

16:00 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online MATEMÁTICA 

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

1º ANO B Aula online INGLÊS 

Teacher Luísa: https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo 

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

16:40 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online INGLÊS 

Teacher Luísa:  https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp 

1º ANO B Aula online MATEMÁTICA 

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. 

https://youtu.be/NAFxns11Mqs
https://youtu.be/vpWadP5XAtA
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 
 

ENCAÇAPANDO BOLINHAS 
 

Materiais necessários: Superfície leve e rígida que possa ser inclinada (mesa plástica, tampa 

grande, papelão...), 8 bolinhas (do tipo que tiver em casa e que caibam dentro de um balde) e um 

balde (ou uma caixa para colocar as bolinhas). 

 A atividade de hoje contribui para o desenvolvimento da cognição, velocidade de 

reação e de deslocamento, coordenação motora, equilíbrio dinâmico (adquirido durante o 

movimento) e equilíbrio recuperado (recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em 

movimento). 

Viram quantas coisas uma brincadeira trabalha? Educação Física é muito importante para 

o nosso crescimento e desenvolvimento. 

Vamos lá, pessoal! Vamos nos movimentar! 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Materiais necessários para próxima aula (27/07): 

- Uma bola 

- Fita crepe ou outro objeto para delimitar  

a área de posição do jogo no chão  

(como lenço, cadarço...) 


