
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oba, a semana já começou e com ela muitas descobertas iremos fazer! Para 

isso, precisaremos de muita disposição e de todos os materiais disponíveis na mesa. 

Não esqueçam de colocar a alegria e o sentimento gratidão! 

Venham participar da aventura e da investigação!  

Te esperamos lá! 

                                                                Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 16 DE julho DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações Problemas  

 

OBJETIVO: Apresentar estratégias de pensamento, identificar operações matemáticas 

e palavras chaves de uma situação matemática. 

 



Hoje, a turminha do Eleva, irá com a nossa ajuda calcular a soma dos pontos, adicionando 

os valores que os três dardos apontam.  

E novos desafios aparecem o tempo todo, é só querermos compartilhar com eles novas 

estratégias para auxiliar Cassandra, amiga da turminha, que foi ao mercado! 

Iremos ser detetives e encontrar a melhor solução para desvendarmos os mistérios da 

Matemática no módulo 2 da página 115. 

Não esqueçam de socializar suas descobertas na aula on-line...  

Confiram o link com pistas sobre este mistério. 

 

https://youtu.be/XZmNz6CI1s0 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Reconhecendo as regras  

 

OBJETIVO: Identificar a importância das regras e sua utilização, relembrar as regras 

e combinados.   

 

Na casa de Beca, há uma plaquinha bem na entrada...  

O que será que está escrito? 

Este é mais um desafio que iremos desvendar abrindo o módulo 2 na página 188. 

Qual é a importância de ter regras em casa? 

Como você acha que seria nossa sala virtual sem regras? 

Nos esportes no futebol também há regras? 

Qual seria? 

Vamos compartilhar na aula virtual as respostas que iremos desenvolver no módulo 2 da 

página 188. 

Beca deixou um link para assistir. Vamos nos divertir com esta turminha!  

 

https://youtu.be/kcKSvyqbFpY 

 

 

English time:  

 
July, Thursday,  16th, 2020 - Quinta feira, 16 de Julho de 2020 

 

Good Morning! 

Hoje vamos iniciar assistindo ao vídeo com a historia The Noisy Farm : 

https://youtu.be/XZmNz6CI1s0
https://youtu.be/kcKSvyqbFpY


https://www.youtube.com/watch?v=9OWMRmQ6wTA 

Agora vamos pegar uma folha e vamos escrever algumas palavras que vimos sobre 

Fazenda: 

FARM ( Fazenda) 

RABBIT ( Coelho) 

COW ( Vaca) 

SHEEP ( Ovelha) 

DUCK ( Pato) 

Ao final, podemos desenhar um ou mais animais. Quantos você quiser. 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 16 DE julho DE 2020 – QUINTA-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, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações Problemas  

 

OBJETIVO: Apresentar estratégias de pensamento, identificar operações matemáticas 

e palavras chaves de uma situação matemática. 

 

Hoje, a turminha do Eleva, irá com a nossa ajuda calcular a soma dos pontos, adicionando 

os valores que os três dardos apontam.  

E novos desafios aparecem o tempo todo, é só querermos compartilhar com eles novas 

estratégias para auxiliar Cassandra, amiga da turminha, que foi ao mercado! 

Iremos ser detetives e encontrar a melhor solução para desvendarmos os mistérios da 

Matemática no módulo 2 da página 115. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OWMRmQ6wTA


Não esqueçam de socializar suas descobertas na aula on-line...  

Confiram o link com pistas sobre este mistério. 

 

https://youtu.be/XZmNz6CI1s0 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Reconhecendo as regras  

 

OBJETIVO: Identificar a importância das regras e sua utilização, relembrar as regras 

e combinados.   

 

Na casa de Beca, há uma plaquinha bem na entrada...  

O que será que está escrito? 

Este é mais um desafio que iremos desvendar abrindo o módulo 2 na página 188. 

Qual é a importância de ter regras em casa? 

Como você acha que seria nossa sala virtual sem regras? 

Nos esportes no futebol também há regras? 

Qual seria? 

Vamos compartilhar na aula virtual as respostas que iremos desenvolver no módulo 2 da 

página 188. 

Beca deixou um link para assistir. Vamos nos divertir com esta turminha!  

 

https://youtu.be/kcKSvyqbFpY 

 

 

English time:  

 
July, Thursday,  16th, 2020 - Quinta feira, 16 de Julho de 2020 

 

Good Morning! 

Hoje vamos iniciar assistindo ao vídeo com a historia The Noisy Farm : 

https://www.youtube.com/watch?v=9OWMRmQ6wTA 

Agora vamos pegar uma folha e vamos escrever algumas palavras que vimos sobre 

Fazenda: 

FARM ( Fazenda) 

RABBIT ( Coelho) 

https://youtu.be/XZmNz6CI1s0
https://youtu.be/kcKSvyqbFpY
https://www.youtube.com/watch?v=9OWMRmQ6wTA


COW ( Vaca) 

SHEEP ( Ovelha) 

DUCK ( Pato) 

Ao final, podemos desenhar um ou mais animais. Quantos você quiser. 

 


