
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 03 de setembro 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: Reta numerada e sólidos geométricos 

 

OBJETIVO: Relacionar os objetos do mundo real com formas geométricas. 

Descrever elementos ausentes em sequência numérica.  

 

Vamos brincar de cantar a cantiga do macaco que pula de galho em galho e aprender a 

contar na sequência numérica de dois em dois. 

“Pulando de galho em galho 

Vai alegre o macaquinho. 

Para e come uma banana 

Depois coça o rabinho.” 

 

E para descobrir a sequência de dois em dois, podemos seguir a reta numerada 

apresentada no módulo 2, página 149 e utilizar o material dourado como apoio para a 

contagem das quantidades e assim aprender cada vez mais. Durante a nossa aula 

teremos muitas vivências que te ajudarão a aprender mais. 

Estudando os sólidos geométricos, procure observar à sua volta e identificar o formato 

dos objetos que estão no seu campo de visão. Vamos anotar e desenhar essas figuras e 

aprender os seus nomes. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Descobrindo a brincadeira 

 

OBJETIVO: Identificar alguns direitos das crianças nomeando brincadeiras 

significativas para a convivência social. 

 
“Brincadeira de criança 

Como é bom! 

Como é bom!!!” 

 

A turma do Eleva também gosta de brincar e lançou uma brincadeira nova. Torugo e 

Nina deixaram suas mensagens para nós descobrirmos qual é a brincadeira preferida 

deles. Preciso da ajuda de vocês para desvendar estes mistérios e conhecer um pouco 

mais do gosto desses meninos da turminha do Eleva.  

Para isso, vamos realizar juntos a atividade no nódulo 2 p. 205 e 206.  
 

 



English time:  

September, Thursday,  03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de setembro de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo dos teachers do Inglês “Chatting”. 

Vamos ver o final desta conversa. Nossa como eles gostam de conversar! 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 03 de setembro 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: Reta numerada e sólidos geométricos 

 

OBJETIVO: Relacionar os objetos do mundo real com formas geométricas. 

Descrever elementos ausentes em sequência numérica.  

 

Vamos brincar de cantar a cantiga do macaco que pula de galho em galho e aprender a 

contar na sequência numérica de dois em dois. 

“Pulando de galho em galho 

Vai alegre o macaquinho. 

Para e come uma banana 

Depois coça o rabinho.” 

 



E para descobrir a sequência de dois em dois, podemos seguir a reta numerada 

apresentada no módulo 2, página 149 e utilizar o material dourado como apoio para a 

contagem das quantidades e assim aprender cada vez mais. Durante a nossa aula 

teremos muitas vivências que te ajudarão a aprender mais. 

Estudando os sólidos geométricos, procure observar à sua volta e identificar o formato 

dos objetos que estão no seu campo de visão. Vamos anotar e desenhar essas figuras e 

aprender os seus nomes. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Descobrindo a brincadeira 

 

OBJETIVO: Identificar alguns direitos das crianças nomeando brincadeiras 

significativas para a convivência social. 

 
“Brincadeira de criança 

Como é bom! 

Como é bom!!!” 

 

A turma do Eleva também gosta de brincar e lançou uma brincadeira nova. Torugo e 

Nina deixaram suas mensagens para nós descobrirmos qual é a brincadeira preferida 

deles. Preciso da ajuda de vocês para desvendar estes mistérios e conhecer um pouco 

mais do gosto desses meninos da turminha do Eleva.  

Para isso, vamos realizar juntos a atividade no nódulo 2 p. 205 e 206.  

 

 

English time:  

September, Thursday,  03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de setembro de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo dos teachers do Inglês “Chatting”. 

Vamos ver o final desta conversa. Nossa como eles gostam de conversar! 

 


