
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 10 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: Comparando Medida 

 

OBJETIVO: Relembrar e nomear os diferentes instrumentos de medida, experimentar 

passos e palmos como instrumentos de medidas. 

 

Nesta semana, a turma do Eleva está colocando todo mundo para se movimentar! 

Beca está muito curiosa para saber quanto mede alguns espaços da sua casa. 

Como sua mãe não tinha nenhum instrumento de medida, propôs que Beca medisse a sala 

da sua casa usando seus passos. Beca adorou a ideia. 

E você sabe quanto mede a sala da sua casa? 

Na nossa aula online vamos juntos medir a sala da nossa casa utilizando os passos. Em 

seguida vamos comparar nossas respostas e realizar as páginas 152 e 153. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Campanha do Dia da Criança 

 

OBJETIVO: Identificar e conhecer os direitos das crianças  
 

A professora da turma do Eleva pediu para eles se organizarem e fazer uma pesquisa 

sobre os direitos das crianças. 

Pessoal, esta turma descobriu tantas coisas e resolveram fazer cartazes para mostrar 

algumas descobertas que eles fizeram. 

Juntos na página 207, vamos juntos com a turma do Eleva conhecer suas descobertas.  

Vamos lá! 

Deixei uma história muito legal da Turma da Mônica sobre os Direitos da Criança, corre 

lá para assistir. 

https://www.youtube.com/watch?v=83A4Ve03_TI 

 

 

English time:  

September, Thursday,10th, 2020 – Quinta-feira, 10 de setembro de 2020. 

Good Morning 

Hoje vamos abrir o livro na página 49. Ele nos pede para desenhar um membro da família. 

https://www.youtube.com/watch?v=83A4Ve03_TI


Você pode escolher quem quer desenhar. Pode ser pai, mãe, um tio ou tia que você gosta 

muito, vovô, vovó, ou um primo, prima que você adora brincar.  

E vamos escrever This is my _________ . ( Esse(a) é meu/minha ________ . 

 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 10 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, Roberto, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Comparando Medida 

 

OBJETIVO: Relembrar e nomear os diferentes instrumentos de medida, experimentar 

passos e palmos como instrumentos de medidas. 

 

Nesta semana, a turma do Eleva está colocando todo mundo para se movimentar! 

Beca está muito curiosa para saber quanto mede alguns espaços da sua casa. 

Como sua mãe não tinha nenhum instrumento de medida, propôs que Beca medisse a sala 

da sua casa usando seus passos. Beca adorou a ideia. 

E você sabe quanto mede a sala da sua casa? 

Na nossa aula online vamos juntos medir a sala da nossa casa utilizando os passos. Em 

seguida vamos comparar nossas respostas e realizar as páginas 152 e 153. 

 

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: História / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Campanha do Dia da Criança 

 

OBJETIVO: Identificar e conhecer os direitos das crianças  
 

A professora da turma do Eleva pediu para eles se organizarem e fazer uma pesquisa 

sobre os direitos das crianças. 

Pessoal, esta turma descobriu tantas coisas e resolveram fazer cartazes para mostrar 

algumas descobertas que eles fizeram. 

Juntos na página 207, vamos juntos com a turma do Eleva conhecer suas descobertas.  

Vamos lá! 

Deixei uma história muito legal da Turma da Mônica sobre os Direitos da Criança, corre 

lá para assistir. 

https://www.youtube.com/watch?v=83A4Ve03_TI 

 

 

English time:  

September, Thursday,10th, 2020 – Quinta-feira, 10 de setembro de 2020. 

Good Morning 

Hoje vamos abrir o livro na página 49. Ele nos pede para desenhar um membro da família. 

Você pode escolher quem quer desenhar. Pode ser pai, mãe, um tio ou tia que você gosta 

muito, vovô, vovó, ou um primo, prima que você adora brincar.  

E vamos escrever This is my _________ . ( Esse(a) é meu/minha ________ . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83A4Ve03_TI

