
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oi turminha linda! A semana vai começar com comemorações do dia do 

estudante! Vamos ter muitas surpresas nos nossos encontros para 

homenagear você, nosso querido estudante. 

Venham para as aulas online e participem! 

Esperamos por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 13 de agosto 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: ORDEM NUMÉRICA 

 

OBJETIVO: Identificar, reconhecer e ordenar os números na reta numérica. 

 

Você conhece o jogo “matacuzana? É um jogo africano bem divertido! Aqui no Brasil 

conhecemos um jogo parecido com este cujo nome é “Cinco Marias”. A turminha do Eleva 

estava se divertindo com esse jogo e eles fizeram a contagem dos pontos, mas precisam 

da nossa ajuda para arrumar a pontuação na reta numérica. Vamos lá?  Para isso 

acompanhe a explicação da sua pró na aula remota e abra o livro na página 134 para 

realizar a atividade com o grupo.  

 

Vamos rever os cálculos de subtração com uma vídeo aula bem divertida da pró 

Margarida. Você também pode construir um jogo como este apresentado no vídeo. 

Acesse o link e aprenda brincando. 

 

Link: https://youtu.be/qiqfLcUAjHI 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS  

 

OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras e reconhecer a importância de 

brincar e de se divertir com diversos jogo. 

 

Obá! Vamos brincar! Como é bom poder brincar! Em qualquer lugar, sempre há uma 

maneira de se divertir. Vamos na aula remota acessar O link com uma música bem legal 

para mexermos o nosso corpinho e nos divertirmos juntos. Vamos lá!   

https://www.youtube.com/channel/UCw2_Zvfv9thn-M9MTHVLkuQ 

Em seguida vamos dialogar e realizar a atividade no módulo 2 na página 196 e 197 para 

conhecermos as brincadeiras pelo mundo todo!  

 

 

English time:  

August, Thursday,  13th , 2020 - Quinta feira, 13 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Ontem vimos o vídeo The Very Hungry Caterpillar não foi? 

https://youtu.be/qiqfLcUAjHI
https://www.youtube.com/channel/UCw2_Zvfv9thn-M9MTHVLkuQ


Vamos representar essa história em um desenho? 

Vamos recortar 8 círculos de papel. Um será a cabeça da nossa caterpillar. Então 

ficamos com sete. Uma para cada dia da semana. E então vamos escrever pequeno dentro 

dos 7 círculos - de preferência de hidrocor preto – MONDAY, TUESDAY, 

WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY E SUNDAY. Amanhã, vamos 

continuar nossa caterpillar assistindo ao vídeo da Teacher Nati ok. Preparem cola e lápis 

de cor. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 13 de agosto 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: ORDEM NUMÉRICA 

 

OBJETIVO: Identificar, reconhecer e ordenar os números na reta numérica. 

 

Você conhece o jogo “matacuzana? É um jogo africano bem divertido! Aqui no Brasil 

conhecemos um jogo parecido com este cujo nome é “Cinco Marias”. A turminha do Eleva 

estava se divertindo com esse jogo e eles fizeram a contagem dos pontos, mas precisam 

da nossa ajuda para arrumar a pontuação na reta numérica. Vamos lá?  Para isso 

acompanhe a explicação da sua pró na aula remota e abra o livro na página 134 para 

realizar a atividade com o grupo.  

 



Vamos rever os cálculos de subtração com uma vídeo aula bem divertida da pró 

Margarida. Você também pode construir um jogo como este apresentado no vídeo. 

Acesse o link e aprenda brincando. 

 

Link: https://youtu.be/qiqfLcUAjHI 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS  

 

OBJETIVO: Identificar e valorizar as brincadeiras e reconhecer a importância de 

brincar e de se divertir com diversos jogo. 

 

Obá! Vamos brincar! Como é bom poder brincar! Em qualquer lugar, sempre há uma 

maneira de se divertir. Vamos na aula remota acessar O link com uma música bem legal 

para mexermos o nosso corpinho e nos divertirmos juntos. Vamos lá!   

https://www.youtube.com/channel/UCw2_Zvfv9thn-M9MTHVLkuQ 

Em seguida vamos dialogar e realizar a atividade no módulo 2 na página 196 e 197 para 

conhecermos as brincadeiras pelo mundo todo!  

 

 

English time:  

August, Thursday,  13th , 2020 - Quinta feira, 13 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Ontem vimos o vídeo The Very Hungry Caterpillar não foi? 

Vamos representar essa história em um desenho? 

Vamos recortar 8 círculos de papel. Um será a cabeça da nossa caterpillar. Então 

ficamos com sete. Uma para cada dia da semana. E então vamos escrever pequeno dentro 

dos 7 círculos - de preferência de hidrocor preto – MONDAY, TUESDAY, 

WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY E SUNDAY. Amanhã, vamos 

continuar nossa caterpillar assistindo ao vídeo da Teacher Nati ok. Preparem cola e lápis 

de cor. 

 

 

https://youtu.be/qiqfLcUAjHI
https://www.youtube.com/channel/UCw2_Zvfv9thn-M9MTHVLkuQ

