
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerinha, esta semana estará recheada de novidades. 

 

Vamos comemorar a nossa Semana do Folclore! 

Conhecer lendas, cantigas e brincadeiras que passam de geração em 

geração. 

E vocês estão preparados? 

Então se preparem que iremos nos divertir e aprender muito.  

 

Espero por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 18 de agosto de 2020 – TERÇA-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 9h15 

Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Construção da peteca 

 

OBJETIVO: Explorar diversas partes do corpo, aprimorar habilidades manuais, 

valorizar e resgatar as brincadeiras antigas. 

 

Quem aí gosta de brincar?  

Acredito que todos levantaram a mão. E para brincar precisamos usar o nosso corpo, 

não é isso. 

Como esta semana esta comemorando o Folclore, vamos fazer um brinquedo na nossa 

aula online e se divertir muito. 

Preparados?  

Vocês vão precisar de folhas de revista ou jornal, fita adesiva ou barbante. 

Vamos construir uma peteca para brincar, a peteca é um brinquedo que nossos avós e 

nossos pais também brincavam. È uma brincadeira que passa de geração em geração. 

Depois de construir sua peteca, vamos dar uma olhadinha no que Duda e Torugo estão 

conversando. 

Vamos usar o livro nas páginas 322 e 323. 

Para você conhecer um pouquinho mais sobre o folclore, separei uma lenda muito 

interessante. Corre lá no link para assistir  

https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Super Desafio /Adição 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de raciocínio lógico, ampliar o repertório de 

padrões matemáticos 

 

Olá pessoal, quem gosta de desafios? 

Tenho certeza que todo mundo aí gosta. Então se prepare que na nossa aula online vamos 

desvendar um grande desafio. 

Beca também gosta de desafios, e ela está lá na página 135 esperando por nós para 

ajudá-la. 

Como esta semana está comemorando o nosso Folclore, deixei o link de um site aonde 

vocês vão se divertir com os personagens do folclore. Corre lá para se divertir e 

aprender. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore 

https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI
http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore


English time:  

 

August, Tuesday, 18th , 2020  -  Terça feira, 18 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Water Melon” de papel. 

Para fazer essa deliciosa fruta, de papel vamos precisar de : 

2 folhas de papel A4 

Tesoura 

Giz de cera, lapís de cor, Hidrocor. 

Cola 

 

 

Música: 

 
OBJETIVO 

Explorar combinações de timbres com as células estudadas contendo semínimas e 

colcheias. 

Improvisar timbres com objetos do cotidiano. 

 

METODOLOGIA 

O professor solicitará que os educandos escolham dois objetos de sons bem distintos, 

graves e agudos, para fazer as combinações. Uma vez escolhidos os sons, todos seguirão 

acompanhando a música sugerida. 

 

Para ouvir durante a semana, acesse o link. 

https://youtu.be/_qUcPWfZ9AQ 

O timbre mais belo do mundo, a voz humana!  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_qUcPWfZ9AQ


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 18 de agosto de 2020 – TERÇA-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, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Construção da peteca 

 

OBJETIVO: Explorar diversas partes do corpo, aprimorar habilidades manuais, 

valorizar e resgatar as brincadeiras antigas. 

 

Quem aí gosta de brincar?  

Acredito que todos levantaram a mão. E para brincar precisamos usar o nosso corpo, 

não é isso. 

Como esta semana esta comemorando o Folclore, vamos fazer um brinquedo na nossa 

aula online e se divertir muito. 

Preparados?  

Vocês vão precisar de folhas de revista ou jornal, fita adesiva ou barbante. 

Vamos construir uma peteca para brincar, a peteca é um brinquedo que nossos avós e 

nossos pais também brincavam. È uma brincadeira que passa de geração em geração. 

Depois de construir sua peteca, vamos dar uma olhadinha no que Duda e Torugo estão 

conversando. 

Vamos usar o livro nas páginas 322 e 323. 

Para você conhecer um pouquinho mais sobre o folclore, separei uma lenda muito 

interessante. Corre lá no link para assistir  

https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Super Desafio /Adição 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI


OBJETIVO: Desenvolver estratégias de raciocínio lógico, ampliar o repertório de 

padrões matemáticos 

 

Olá pessoal, quem gosta de desafios? 

Tenho certeza que todo mundo aí gosta. Então se prepare que na nossa aula online vamos 

desvendar um grande desafio. 

Beca também gosta de desafios, e ela está lá na página 135 esperando por nós para 

ajudá-la. 

Como esta semana está comemorando o nosso Folclore, deixei o link de um site aonde 

vocês vão se divertir com os personagens do folclore. Corre lá para se divertir e 

aprender. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore 

English time:  

 

August, Tuesday, 18th , 2020  -  Terça feira, 18 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Water Melon” de papel. 

Para fazer essa deliciosa fruta, de papel vamos precisar de : 

2 folhas de papel A4 

Tesoura 

Giz de cera, lapís de cor, Hidrocor. 

Cola 

 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de atividades divertidas e lúdicas, proporcionar o trabalho de alguns aspectos 

psicomotores tais como, agilidade, velocidade de reação, noção espaço/tempo e atenção.  

 

Materiais: 

- Rodo ou Vassoura; 

- Faixa, cinto ou cordão com peso; 

- Meias ou qualquer outro objeto. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore


 

Espero que vocês gostem e o principal, SE DIVIRTAM! 

Acesse o link https://youtu.be/OOCzzjYxlek 

 

https://youtu.be/OOCzzjYxlek

