
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 28 de setembro 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, Natália, Carol 

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

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Receita: Hora do Lanche 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual receita, unidades de medidas utilizadas 

em uma receita, explorar diversos ingredientes.  

 

Você gosta de sanduíches? 

Hum eu adoro, na hora da fome um sanduíche saudável e fresquinho é muito gostoso 

para acabar com a nossa fome. 

A irmã do Teo também faz deliciosos sanduíches, ele está com fome e pediu para ela 

preparar um.  

Ela abriu a geladeira e viu que tinha muitos ingredientes para criar uma deliciosa receita 

de sanduíches. 

Vamos ajudá-la a construir uma receita utilizando os ingredientes que ela encontrou, 

mas preste atenção aos ingredientes. 

Vamos colocar a mão na massa realizando as atividades do Módulo 3 páginas 08 e 09. 

Você conhece a história da origem do Sanduíche? 

Deixei uma história para você conhecer a história do Sanduíche, acesse o link e se 

divirta. 

https://youtu.be/P6QNqNELhwg 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Materiais Usados na Construção de Moradias 

 

OBJETIVO: Relembrar a história dos Três Porquinhos. Conhecer diversos tipos de 

matérias e sua resistência.  

Quem se lembra da história dos três porquinhos? 

Eles construíram 3 casas, mas cada casa foi construída com um tipo de material.  

Por quê? O lobo mal conseguiu derrubar todas as casas? 

Na nossa aula online vamos juntos conhecer diversos materiais para construir casas e 

sua resistência. 

Vamos relembrar a história dos Três Porquinhos e fazer novas descobertas nas páginas 

228 a 230. 

Agora é a sua vez, vamos registrar na página 231 os materiais sobre a construção da 

sua moradia e na página 232 utilizar o material de apoio usando a tesoura e a cola. Bora 

lá? 

https://youtu.be/P6QNqNELhwg


 

Deixei o link de uma história muito legal dobre os três Porquinhos, na verdade é:  

 

“A Verdadeira História dos Três Porquinhos”, assistam lá. 

 

 https://youtu.be/oT8uNnJM1cU  

 

English time:  

 

September, Monday, 28th, 2020 - Segunda feira, 28 de setembro 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 41. Na primeira questão, ouvir o áudio 26 e ligar cada 

criança ao seu sentimento. Na segunda questão, pintar as imagens e associar 

sentimentos a cada figura. Ex. I am hot, I am sad, I am I am hungry, I am happy, I am 

cold, I am thirsty.  

Depois fazer a atividade da página 42. Na primeira questão, ouvir o áudio 27, conctar 

cada criança com a comida. Na segunda questão, circular na imagem as comidas que as 

crianças querem. Usar a frase “I want..” Ex. I want apple.  

 

Momento LIV:  

 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Em nosso último encontro falamos sobre a primavera e toda a alegria que ela nos traz.  

Aproveitando ainda esse clima de primavera, que tal conhecermos a história do Girassol, 

e como ele faz para se adaptar quando o dia está nublado, conforme segue o vídeo 

abaixo.  

https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4 

Após assistir ao vídeo, dialogue em família sobre a história, conforme seguem algumas 

sugestões abaixo: 

https://youtu.be/oT8uNnJM1cU
https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4


 

1. O que você achou da história? 

2. O que você entendeu? 

3. Quando o girassol não encontra a luz do sol, onde ele busca energia? 

4. Por que os girassóis são conhecidos como as flores da alegria? 

5. E você quando está triste, já experimentou fazer como o girassol, buscar o carinho, 

a amizade e o amor de outra pessoa para se alegrar também? Ou já fez ao 

contrário, acolheu e cuidou de alguém quando estava triste? 

 

Ao final, faça um desenho sobre o girassol, a flor da alegria.  

 

Se quiser, compartilhe conosco suas respostas e seu desenho aqui no Google Classroom. 

Vamos adorar receber! 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 28 de setembro 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 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Receita: Hora do Lanche 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual receita, unidades de medidas utilizadas 

em uma receita, explorar diversos ingredientes.  

 

Você gosta de sanduíches? 

Hum eu adoro, na hora da fome um sanduíche saudável e fresquinho é muito gostoso 

para acabar com a nossa fome. 



A irmã do Teo também faz deliciosos sanduíches, ele está com fome e pediu para ela 

preparar um.  

Ela abriu a geladeira e viu que tinha muitos ingredientes para criar uma deliciosa receita 

de sanduíches. 

Vamos ajudá-la a construir uma receita utilizando os ingredientes que ela encontrou, 

mas preste atenção aos ingredientes. 

Vamos colocar a mão na massa realizando as atividades do Módulo 3 páginas 08 e 09. 

Você conhece a história da origem do Sanduíche? 

Deixei uma história para você conhecer a história do Sanduíche, acesse o link e se 

divirta. 

https://youtu.be/P6QNqNELhwg 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Materiais Usados na Construção de Moradias 

 

OBJETIVO: Relembrar a história dos Três Porquinhos. Conhecer diversos tipos de 

matérias e sua resistência.  

Quem se lembra da história dos três porquinhos? 

Eles construíram 3 casas, mas cada casa foi construída com um tipo de material.  

Por quê? O lobo mal conseguiu derrubar todas as casas? 

Na nossa aula online vamos juntos conhecer diversos materiais para construir casas e 

sua resistência. 

Vamos relembrar a história dos Três Porquinhos e fazer novas descobertas nas páginas 

228 a 230. 

Agora é a sua vez, vamos registrar na página 231 os materiais sobre a construção da 

sua moradia e na página 232 utilizar o material de apoio usando a tesoura e a cola. Bora 

lá? 

 

Deixei o link de uma história muito legal dobre os três Porquinhos, na verdade é:  

 

“A Verdadeira História dos Três Porquinhos”, assistam lá. 

 

 https://youtu.be/oT8uNnJM1cU  

 

 

 

 

https://youtu.be/P6QNqNELhwg
https://youtu.be/oT8uNnJM1cU


English time:  

 

September, Monday, 28th, 2020 - Segunda feira, 28 de setembro 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 41. Na primeira questão, ouvir o áudio 26 e ligar cada 

criança ao seu sentimento. Na segunda questão, pintar as imagens e associar 

sentimentos a cada figura. Ex. I am hot, I am sad, I am I am hungry, I am happy, I am 

cold, I am thirsty.  

Depois fazer a atividade da página 42. Na primeira questão, ouvir o áudio 27, conctar 

cada criança com a comida. Na segunda questão, circular na imagem as comidas que as 

crianças querem. Usar a frase “I want..” Ex. I want apple.  

 

Teatro: 

Emília e o Mercado de Trocas 

Oi! 

Tudo bem com vocês? Quem está escrevendo aqui é a Emília – A Marquesa de Rabicó! 

Estão lembrados que fiz uma troca com a Pró Cami? Lembram? “Você troca Pró Cami 

Aquática por uma Boneca de pano Fantástica”? Pois bem... Hoje eu estarei com vocês! 

Tanto no encontro on-line, quanto na vídeo-aula! 

E eu proponho fazermos um MERCADO DE TROCAS! Como será isso? Aperta o play da 

vídeo-aula e logo, logo, vocês saberão! Beijinhos da Emília! 

 

Você Troca? - Permutas e trocas de todo o tipo, sempre existiram entre as pessoas. Em 

geral, ao trocar uma coisa por outra, estamos abrindo mão de algo, mas demonstrando 

preferência por outra que nos parece ter mais valor. Quem troca um gato contente por 

um pato com dente? Qual você vai preferir? Um gato contente deve ser melhor que um 

gato lamuriante. Um pato com dente não será uma coisa sensacional, algo raro, inusitado, 

a galinha dos ovos de ouro?  

Você conhece algum pato com dente? E um espião com preguiça por um ladrão de 

salsicha, você troca? Essas são as divertidas transações do mercado para lá de informal 

das brincadeiras propostas no livro “Você Troca”.  

 

LINK MERCADO DE TROCAS -  https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM 

https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM

