
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turminha, vamos nos despedir do mês de agosto e receber o mês de 

setembro com muita alegria, pois é o mês das flores! Está chegando a 

primavera!  

Vamos aproveitar cada momento deste mês juntos. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 31 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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 Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  

 
 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ordenação de sílabas 

 

OBJETIVO: Estimular o interesse e reconhecimento das sílabas para formação de 

palavras / Desenvolver atividades que estimulam o pensamento e desenvolve o 

raciocínio dos alunos. 

 

Olá Turminha linda! 

 

Temos um desafio pela frente! 

 Passou um avião por aqui e bagunçou tudinho deixando as sílabas de todas as palavras 

embaralhadas. Precisamos da sua ajuda para organizá-las e formar as palavras que 

foram bagunçadas pelo avião. No final descobriremos que essas palavras se referem a 

algo muito especial nas nossas vidas. O que será? 

Venha participar e descubra! 

 

Pratique um pouco mais com ludicidade jogando no link abaixo. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Características da escola  

 

OBJETIVO: Reconhecer diferentes formas de organização da sala de aula e da 

escola. 

Meus queridos alunos, vamos acessar nossa memória para lembra de cada espaço físico 

de nossa escola? Na nossa aula remota iremos dialogar a respeito das características 

de nossa escola e realizar as atividades no módulo 2 páginas 266 e 267. 

Para ajudar a nos recordar, veremos belas fotos do Colégio Mendel Vilas. Venha 

participar dessa aventura maravilhosa e matar a saudade dos nossos espaços.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer


English time:  

 

August, Monday, 31st, 2020 -  Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 29. Na primeira questão, completar as letras que 

estão faltando, seguindo o exemplo. Na segunda questão, pintar somente as letras J, K 

e L . Na terceira questão, ouvir o áudio 20 e circular as letras que ouvir.  

Depois fazer a atividade da página 30. Na primeira questão, colocar os números 

identificando a sequência correta dos quadrinhos. Na segunda questão, marcar o 

quadrinho onde a menina está fazendo sendo amigável.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

 

Momento LIV:  

 

Olá famílias, mais uma semana com o LIV em Casa.  

Como vocês estão? Quantas mudanças nos aguardam não é mesmo?  

O novo sempre vem, e devemos abraçá-lo com o que há de melhor em nós. 

Aprender a lidar com todas as nossas emoções e sentimentos para encarar um futuro 

ainda incerto nos fortalece para o que está por vir.  

Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a 

leitura deste livro referente à História “Labirinto”, conforme segue o vídeo, disponível 

no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LVlrU5xyos&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

Cada um vai pegar três coisas que gosta muito de fazer ou brincar. Coloque as três 

escolhas em cima da mesa e feche os olhos. Uma das pessoas que está participando da 

https://www.youtube.com/watch?v=9LVlrU5xyos&feature=youtu.be


brincadeira irá escolher uma dessas atividades para você fazer durante a semana 

inteira.  

Ao abrir os olhos e verificar o que foi escolhido, verifique como você se sentiu. Você 

gostou da opção escolhida? Você preferia outra opção?  

Talvez esse seja o jeito da gente pensar um pouco sobre as escolhas que temos na vida, 

se por exemplo, só me restasse uma determinada opção.  

Reflita sobre isso e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Bom divertimento a todos! 

Até a próxima! 
 

 

 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO c 

DATA: 31 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1C – Prós Márcia, Camila, João 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ordenação de sílabas 

 

OBJETIVO: Estimular o interesse e reconhecimento das sílabas para formação de 

palavras / Desenvolver atividades que estimulam o pensamento e desenvolve o 

raciocínio dos alunos. 

 



Olá Turminha linda! 

 

Temos um desafio pela frente! 

 Passou um avião por aqui e bagunçou tudinho deixando as sílabas de todas as palavras 

embaralhadas. Precisamos da sua ajuda para organizá-las e formar as palavras que 

foram bagunçadas pelo avião. No final descobriremos que essas palavras se referem a 

algo muito especial nas nossas vidas. O que será? 

Venha participar e descubra! 

 

Pratique um pouco mais com ludicidade jogando no link abaixo. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Características da escola  

 

OBJETIVO: Reconhecer diferentes formas de organização da sala de aula e da 

escola. 

Meus queridos alunos, vamos acessar nossa memória para lembra de cada espaço físico 

de nossa escola? Na nossa aula remota iremos dialogar a respeito das características 

de nossa escola e realizar as atividades no módulo 2 páginas 266 e 267. 

Para ajudar a nos recordar, veremos belas fotos do Colégio Mendel Vilas. Venha 

participar dessa aventura maravilhosa e matar a saudade dos nossos espaços.  

 

 

English time:  

 

August, Monday, 31st, 2020 -  Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 29. Na primeira questão, completar as letras que 

estão faltando, seguindo o exemplo. Na segunda questão, pintar somente as letras J, K 

e L . Na terceira questão, ouvir o áudio 20 e circular as letras que ouvir.  

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/?deviceType=computer


Depois fazer a atividade da página 30. Na primeira questão, colocar os números 

identificando a sequência correta dos quadrinhos. Na segunda questão, marcar o 

quadrinho onde a menina está fazendo sendo amigável.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

TEATRO:  

Dança das Águas -  Preparação para o nosso Baile Aquático 

Meus Amores, a Moana de Motonui está novamente na vídeo-aula e lançou um desafio 

para nós! Iremos dançar com as águas! Dançar o OCEANO! Então... Hoje iremos 

mergulhar no mundo oceânico! Eu separei um outro vídeo e também deixei disponível 

para quando vocês puderem, durante estas duas semanas, embarcarem neste mundo 

colorido, misterioso e sensível que é o fundo do mar! Assistam ao vídeo prestando 

bastante atenção nos movimentos que existem lá! Na dança das águas! Na dança de cada 

bichinho, cada alga, de cada ser que habita o oceano... O elemento água servirá de 

inspiração para o nosso BAILE AQUÁTICO que faremos no encontro on-line do dia:  

14 de setembro 

Vocês terão até este dia para pesquisar e assistir outros vídeos que queiram sobre o 

Oceano... Ver imagens... Filmes... Ficando bastante inspirados para o Baile! Outra coisa 

importante! Que tal pensarmos em um figurino, uma roupa que represente a  água, para 

o dia do Baile? 

SUGESTÃO PARA ROUPAS: Tecidos leves. Que tal todos nós de roupa azul? Ou 

branca? 

SUGESTÃO DE MATERIAL para nossa dança no dia do Baile: Quem tiver pedaços 

de tecidos leves como voal, por exemplo, fitas de cetim ou outros materiais maleáveis 

que queira para no dia usarmos na dança, pode ser uma boa ideia! Quem não tiver, está 

tudo lindo também! É só mais uma sugestão para a exploração das danças no espaço! 

LINK DESAFIO DA MOANA https://www.youtube.com/watch?v=KnGf_1ur7B8 

LINK pesquisa/ inspiração Fundo do Mar  

https://www.youtube.com/watch?v=umI5U6djUL4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnGf_1ur7B8
https://www.youtube.com/watch?v=umI5U6djUL4

