
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 
Esta semana preparamos muitas atividades cheias de descobertas. 

Vamos contar escrever, ler, colocar a mão na massa e fazer experiências muito 

interessantes. 

Então, se preparem para uma semana recheada de aventuras.  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 09 de setembro de 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Nossa Escola 

 

OBJETIVO: Nomear e registrar os lugares da escola, valorizar e respeitar as regras 

de convivência.  

 

A turma do Eleva está tendo aulas online como todos nós. 

Hoje na aula a professora da turma relembrou de alguns lugares da escola deles e o 

que faziam nestes lugares. 

Torugo e Luquinha relembraram o dia do campeonato de futebol e as meninas do dia 

em que brincaram no parque com os baldinhos de areia. 

Hoje na nossa aula, também vamos relembrar de alguns lugares da nossa escola e 

descobrir o que vocês mais gostavam de fazer. 

Vamos nos divertir realizando as páginas 269 e 270. 

Deixei um vídeo muito divertido para vocês, assintam lá! 

 

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

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos - Experiência com a massinha 

 

Objetivos: Experimentar o manuseio com massa de modelar, construir sólidos 

geométricos. 

 

Hoje vamos utilizar a massinha que a pró Carol fez na vídeo-aula de ontem. Vocês 

fizeram?  Caso não tenham feito, você pode usar a massinha que você tem em casa. 

Nina está nos convidando a fazer sólidos geométricos com massinha. 

Com nossas mãos, vamos enrolar e construir os sólidos geométricos. Depois vamos 

realizar a página 151 para responder às perguntas sobre nossa experimentação com os 

sólidos feitos de massinha de modelar. 

Para você conhecer um pouco mais sobre os sólidos geométricos, deixei um vídeo muito 

interessante. Assistam lá! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U


English  

September, Wednesday, 09th, 2020 - Quarta-feira, 09 de setembro de 2020. 

Good Morning 

Vamos falar sobre uma coisa que amamos: FAMILY! 

Vamos conhecer a família do Steve e da Maggie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk 

Depois vamos abrir o livro colorido na página 48. 

Vamos ouvir o áudio 71 e rever os membros da família. 

No exercício 3 vamos ouvir o áudio 73  e enumerar as pessoas na foto de acordo com o 

que você ouvir. 

Teatro:  

De Que Forma Estou Falando?” 

Hoje nós iremos fazer uma brincadeira chamada: “De Que Forma Estou Falando?” 

No teatro quando a gente faz um personagem e fala as falas deste personagem, a gente 

precisa entender qual situação o personagem está passando, o que ele está sentindo e 

encontrar uma forma de falar, de interpretar para que aquela situação seja bem 

retratada e representada para o público! 

Na vídeo-aula de hoje, Pró Cami falou uma única frase de várias formas! Quero saber 

se conseguirá descobrir todas as formas!  

Se quiserem brincar em casa: 

1- Escolham uma frase. Ex: O Dinossauro foi embora. 

2-  Escolham de que forma falará esta frase e não conte para a outra pessoa! Ela 

irá ouvir e ver você falando e tentará descobrir! Você pode falar a mesma frase 

de diversas formas: feliz, triste, preocupado, curioso, com sono, cansado, 

assustado, chorando, chateado, com pressa, com medo... 

Boa Diversão! Beijinho, Pró Cami! 

LINK do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_NldtlrfEtk 

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk
https://www.youtube.com/watch?v=_NldtlrfEtk


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 09 de setembro de 2020 – QUARTA-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: Geografia / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Nossa Escola 

 

OBJETIVO: Nomear e registrar os lugares da escola, valorizar e respeitar as regras 

de convivência.  

 

A turma do Eleva está tendo aulas online como todos nós. 

Hoje na aula a professora da turma relembrou de alguns lugares da escola deles e o que 

faziam nestes lugares. 

Torugo e Luquinha relembraram o dia do campeonato de futebol e as meninas do dia em 

que brincaram no parque com os baldinhos de areia. 

Hoje na nossa aula, também vamos relembrar de alguns lugares da nossa escola e 

descobrir o que vocês mais gostavam de fazer. 

Vamos nos divertir realizando as páginas 269 e 270. 

Deixei um vídeo muito divertido para vocês, assintam lá! 

 

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

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos - Experiência com a massinha 

 

Objetivos: Experimentar o manuseio com massa de modelar, construir sólidos 

geométricos. 

 

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


Hoje vamos utilizar a massinha que a pró Carol fez na vídeo-aula de ontem. Vocês 

fizeram?  Caso não tenham feito, você pode usar a massinha que você tem em casa. 

Nina está nos convidando a fazer sólidos geométricos com massinha. 

Com nossas mãos, vamos enrolar e construir os sólidos geométricos. Depois vamos 

realizar a página 151 para responder às perguntas sobre nossa experimentação com os 

sólidos feitos de massinha de modelar. 

Para você conhecer um pouco mais sobre os sólidos geométricos, deixei um vídeo muito 

interessante. Assistam lá! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U 

 

 

English  

September, Wednesday, 09th, 2020 - Quarta-feira, 09 de setembro de 2020. 

Good Morning 

Vamos falar sobre uma coisa que amamos: FAMILY! 

Vamos conhecer a família do Steve e da Maggie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk 

Depois vamos abrir o livro colorido na página 48. 

Vamos ouvir o áudio 71 e rever os membros da família. 

No exercício 3 vamos ouvir o áudio 73  e enumerar as pessoas na foto de acordo com o 

que você ouvir. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

Objetivo: 

Através de uma brincadeira simples e bem divertida, trabalhar alguns aspectos 

psicomotores como motricidade fina, atenção e concentração. 

Materiais: 

- Tampinhas 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U
https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk


- Lápis de cor ou hidrocores 

Aproveitem, acessem o link e se divirtam! 

https://youtu.be/l9McsbuWoRo 

 

https://youtu.be/l9McsbuWoRo

