
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 20 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: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar contagem numérica. 

 

Nossa pessoal, a turma do Eleva está precisando da nossa ajuda. Eles fizeram uma 

brincadeira com cartas e agora não estão conseguindo contar os pontos. 

Quem aí pode ajudar a turma do Eleva. 

Hoje na nossa aula online vamos resolver este super desafio matemático que está lá na 

página 137 do nosso livro.  

Espero por vocês! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS  

 

OBJETIVO: Conhecer brincadeiras diferentes, valorizar a cultura e brincadeiras 

dos nossos avós 

Esta semana está recheada de novidades, estamos comemorando a semana do Folclore. 

A turma do Eleva também está comemorando a semana do Folclore e conhecendo muitas 

brincadeiras divertidas.  

Vamos conhecer e relembrar as brincadeiras que vimos neste capítulo na nossa aula 

online. 

Vamos assistir a um vídeo bem divertido sobre as brincadeiras. 

Iremos usar a página 201 e assistir um vídeo muito interessante sobre estas 

brincadeiras. 

Depois vamos fazer uma votação. A brincadeira mais votada será realizada na nossa 

aula. Obá! 

https://youtu.be/kGTAe9qXapg 

 

 

English time:  

August, Thursday,  20th , 2020     - Quinta feira, 20 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália. 

Vamos nos divertir muito.  

https://youtu.be/kGTAe9qXapg


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 20 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: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar contagem numérica. 

 

Nossa pessoal, a turma do Eleva está precisando da nossa ajuda. Eles fizeram uma 

brincadeira com cartas e agora não estão conseguindo contar os pontos. 

Quem aí pode ajudar a turma do Eleva. 

Hoje na nossa aula online vamos resolver este super desafio matemático que está lá na 

página 137 do nosso livro.  

Espero por vocês! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS ATUAIS  

 

OBJETIVO: Conhecer brincadeiras diferentes, valorizar a cultura e brincadeiras 

dos nossos avós 

Esta semana está recheada de novidades, estamos comemorando a semana do Folclore. 

A turma do Eleva também está comemorando a semana do Folclore e conhecendo muitas 

brincadeiras divertidas.  

Vamos conhecer e relembrar as brincadeiras que vimos neste capítulo na nossa aula 

online. 

Vamos assistir a um vídeo bem divertido sobre as brincadeiras. 

Iremos usar a página 201 e assistir um vídeo muito interessante sobre estas 

brincadeiras. 



Depois vamos fazer uma votação. A brincadeira mais votada será realizada na nossa 

aula. Obá! 

https://youtu.be/kGTAe9qXapg 

 

 

English time:  

August, Thursday,  20th , 2020     - Quinta feira, 20 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália. 

Vamos nos divertir muito.  

 

https://youtu.be/kGTAe9qXapg

