
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olá Turminha linda! 

 

Estamos em uma semana muito especial, pois é comemorado o início da primavera! 

Vocês farão muitas descobertas com as nossas aulas online e as atividades 

realizadas juntos e individualmente. 

Estamos esperando vocês com o coração florido e cheio de alegria! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 24 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: Resolução de problema / Calendário 

 

OBJETIVO: Desenvolver o raciocínio lógico para estabelecer comparações relacionadas 

a medidas de capacidade e massa. Localizar-se no tempo diante do calendário. 

 

Obá! Temos um desafio bem bacana para fazermos juntos na nossa aula remota. Vamos 

comparar as quantidades e resolver as situações problemas com atenção nas páginas 

166 e 167.  

 

A turma do Eleva também deixou no Classroom um vídeo super legal dos dias da semana. 

Corre lá e acesse o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=durpdR0SKTk 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Jogos e Brincadeiras de Outras Épocas 

 

OBJETIVO: Identificar e conhecer jogos e brincadeiras antigos e atuais.  
 

Sabemos que toda criança gosta de brincar, não é verdade? As brincadeiras divertem 

as crianças, jovens e adultos, e também aprendemos muito quando estamos brincando. 

Quais brincadeiras você costuma brincar? Você conhece a “Amarelinha”? Vamos 

relembrar esta brincadeira e realizar as atividades no módulo 2 nas páginas 226 e 227. 

  

Para fazer com autonomia: Realizar a leitura dos textos e atividades nas páginas 228 

e 229. 

 

 

English time:  

September, Thursday,  24th , 2020 – Quinta-feira, 24 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos continuar nossa árvore genealógica? Ontem escrevemos os nomes certo/ 

Hoje vamos desenhar ou colar uma foto dos nossos familiares, decorar e deixar nossa 

árvore genealógica bem bonita. 

https://www.youtube.com/watch?v=durpdR0SKTk


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 24 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: Resolução de problema / Calendário 

 

OBJETIVO: Desenvolver o raciocínio lógico para estabelecer comparações relacionadas 

a medidas de capacidade e massa. Localizar-se no tempo diante do calendário. 

 

Obá! Temos um desafio bem bacana para fazermos juntos na nossa aula remota. Vamos 

comparar as quantidades e resolver as situações problemas com atenção nas páginas 

166 e 167.  

 

A turma do Eleva também deixou no Classroom um vídeo super legal dos dias da semana. 

Corre lá e acesse o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=durpdR0SKTk 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História / Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Jogos e Brincadeiras de Outras Épocas 

 

OBJETIVO: Identificar e conhecer jogos e brincadeiras antigos e atuais.  
 

Sabemos que toda criança gosta de brincar, não é verdade? As brincadeiras divertem 

as crianças, jovens e adultos, e também aprendemos muito quando estamos brincando. 

Quais brincadeiras você costuma brincar? Você conhece a “Amarelinha”? Vamos 

relembrar esta brincadeira e realizar as atividades no módulo 2 nas páginas 226 e 227. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=durpdR0SKTk


Para fazer com autonomia: Realizar a leitura dos textos e atividades nas páginas 228 

e 229. 

 

 

English time:  

September, Thursday,  24th , 2020 – Quinta-feira, 24 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos continuar nossa árvore genealógica? Ontem escrevemos os nomes certo/ 

Hoje vamos desenhar ou colar uma foto dos nossos familiares, decorar e deixar nossa 

árvore genealógica bem bonita. 

 

 

 

 

 

 

 


