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                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 30 de setembro 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/QbFxvoHgEFY  

As partes das plantas 

Obs.: A correção das atividades de Ciências da aula do dia 23/09 serão feitas hoje. 

 

14:00* 

 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/PBffsIJ5Q40    

Alfabeto minúsculo. 

14:45* MÚSICA – Tio Thales: https://youtu.be/eP9wFfsb9p0  

 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

 

16:00 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online PORTUGUÊS e HIST/GEO/CIÊNC – Tia Danielle: Link 

encaminhado aos e-mails cadastrados e ao responsável acadêmico. 

1º ANO B Aula online PORTUGUÊS e HIST/GEO/CIÊNC – Tia Bete: Link 

encaminhado aos e-mails cadastrados e ao responsável acadêmico. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

CABEÇALHO DO DIA 

Copiar no caderno ou no livro a data do dia. 

 

 

 

https://youtu.be/QbFxvoHgEFY
https://youtu.be/PBffsIJ5Q40
https://youtu.be/eP9wFfsb9p0
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MÚSICA 

 

Professor Thales Tácito 

 

 

  

 

01 de Outubro: Dia Internacional da Música 

Atividade:  

A história da música e Ópera João e Maria.  

  

Objetivos: 

- Interessar-se pelo mundo da música e sua história, aguçando a 

audição e o ritmo;  

- Vivenciar momentos de estímulo à linguagem musical;  

- Entender a relação da música com outras áreas do saber, 

como as outras artes e a história; 

- Desenvolver noções básicas da história da música; 

- Conhecer canções, estilos e compositores que marcaram 

outros períodos da história da música; 

- Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial e 

respeito por elementos que não fazem parte da nossa cultura 

contemporânea 

- Comemorar o dia da música e todos os benefícios que ela propicia para nossas vidas. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista ao vídeo do tio Thales no link que está no roteiro.  

- Assista ao vídeos sobre a história da música:  

 https://youtu.be/oX53Swj1vHA    https://youtu.be/lCBocElXEso  

 - Assista à Ópera João e Maria:  

 1ª parte: https://youtu.be/4FvwWZ_hoLA   2ª parte: https://youtu.be/OtQQZkJPDuU  

- Agora, coloque para ouvir, apreciar, cantar e dançar a música que mais gosta.  

https://youtu.be/oX53Swj1vHA
https://youtu.be/lCBocElXEso
https://youtu.be/4FvwWZ_hoLA
https://youtu.be/OtQQZkJPDuU

