
  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 12 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/nVIEra6K3b4  

Moradias, Tipos de moradias e Cômodos da casa. 
 

14:00* 

 

 

MÚSICA – Tio Thales: https://youtu.be/_B3xbPEFFyA    

 

14:45* 

INFORMÁTICA – Tia Mari: https://youtu.be/HAW4dXFWtaY  Jogos de alfabetização 

Brincando com Ariê: http://brincandocomarie.com.br/arie-3/   

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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  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 12 de agosto de 2020 (quarta-feira) 

 

MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

12 de Agosto 

Dia Nacional dos Direitos Humanos e Dia Mundial das Artes 

 

Atividade:  

- Paisagem sonora: Tarsila do Amaral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Reconhecer, identificar e demonstrar os parâmetros do som na música por meio de audição e 

práticas diversas; 

- Localizar e identificar as paisagens sonoras nas obras de Tarsila do Amaral; 

- Reconhecer a música como arte e entender sua correlação com o meio em que vivemos; 

- Incentivar a prática e escuta sonora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista ao vídeo sobre os direitos humanos: https://youtu.be/95pHjoKfeAA  

- Assista ao vídeo com música sobre os direitos das crianças: https://youtu.be/wmNnzKOOuA0  

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

- Assista ao vídeo com as paisagens sonoras de Tarsila do Amaral: 

https://youtu.be/GWFqSpUwKuA 
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