
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 29 de setembro de 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 



Para aula de amanhã: Destaquem as cédulas e moedas do material de 

apoio para utilizar na aula online.  
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Pessoas de Todos os Tipos 

 

OBJETIVO: Conhecer, respeitar diferentes tipos de família, apresentar a sua 

família aos seus colegas. 

 

Cada família é de um jeito não é mesmo? 

A minha família é diferente da sua. Vamos conhecer um pouco mais sobre as famílias da 

turma do Eleva. 

Luquinha e Nina vão nos apresentar suas famílias e juntos conhecer estas lindas famílias. 

E a sua família como é ? 

Vamos realizar as atividades das páginas 284 e 285 do módulo 3.  

Tem uma história muito legal falando sobre família, assiste lá! 

https://youtu.be/clav_AUUzto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Completando a Dezena 

 

OBJETIVO: Conhecer e explorar maneiras de formar uma dezena, compor uma 

dezena. 

 

A turma do Eleva gosta muito de desafios, igual a vocês. Então se preparem! 

Vamos brincar em nossa aula online de formar dezenas utilizando nossas mãos na página 

84 do módulo 3. 

Em seguida para deixar esta aula mais interessante, vamos juntos realizar a página 85 

e conhecer muitas possibilidades de formar uma dezena. 

Nina deixou uma atividade muito legal de fazer, na parte da tarde você pode realizar a 

página 87 do modulo 3, lá tem adesivos para você se divertir. 

 

https://youtu.be/clav_AUUzto


A pró Carol gravou uma vídeo aula muito legal com o jogo Sempre 10, não deixem 

de assistir para se divertir junto com sua família. Acesse o link: 

https://youtu.be/5L-T-at6bIM 

 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 29th, 2020 -  Terça-feira, 29 de setembro de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “pencil holder”. 

Podemos fazer esse porta lápis para colocar nosso material ou até presentear alguém 

da nossa família. 

Vocês também podem utilizar outros tipos de papel ou colorir e enfeitar como 

imaginarem. 

 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Acompanhar canções com os sons do corpo e alguns materiais como: saco plástico ou 

papel alumínio. 

Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores. 

Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a 

canção fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/yY5cA18jY6g 

Vamos apreciar esta canção grava apenas com sons do corpo, e um saco plástico. 

 

 

 

 

https://youtu.be/5L-T-at6bIM
https://youtu.be/yY5cA18jY6g


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 29 de setembro de 2020 – TERÇA-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 

 

Para aula de amanhã: Destaquem as cédulas e moedas do material de 

apoio para utilizar na aula online.  
 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Pessoas de Todos os Tipos 

 

OBJETIVO: Conhecer, respeitar diferentes tipos de família, apresentar a sua 

família aos seus colegas. 

 

Cada família é de um jeito não é mesmo? 

A minha família é diferente da sua. Vamos conhecer um pouco mais sobre as famílias da 

turma do Eleva. 

Luquinha e Nina vão nos apresentar suas famílias e juntos conhecer estas lindas famílias. 

E a sua família como é ? 

Vamos realizar as atividades das páginas 284 e 285 do módulo 3.  

Tem uma história muito legal falando sobre família, assiste lá! 

https://youtu.be/clav_AUUzto 

 

 

https://youtu.be/clav_AUUzto


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Completando a Dezena 

 

OBJETIVO: Conhecer e explorar maneiras de formar uma dezena, compor uma 

dezena. 

 

A turma do Eleva gosta muito de desafios, igual a vocês. Então se preparem! 

Vamos brincar em nossa aula online de formar dezenas utilizando nossas mãos na página 

84 do módulo 3. 

Em seguida para deixar esta aula mais interessante, vamos juntos realizar a página 85 

e conhecer muitas possibilidades de formar uma dezena. 

Nina deixou uma atividade muito legal de fazer, na parte da tarde você pode realizar a 

página 87 do modulo 3, lá tem adesivos para você se divertir. 

 

A pró Carol gravou uma vídeo aula muito legal com o jogo Sempre 10, não deixem 

de assistir para se divertir junto com sua família. Acesse o link: 

 

https://youtu.be/5L-T-at6bIM 

 

 

English time:  

 

September, Tuesday, 29th, 2020 -  Terça-feira, 29 de setembro de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “pencil holder”. 

Podemos fazer esse porta lápis para colocar nosso material ou até presentear alguém 

da nossa família. 

Vocês também podem utilizar outros tipos de papel ou colorir e enfeitar como 

imaginarem. 

 

 

 

https://youtu.be/5L-T-at6bIM


MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

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

psicomotores destreza e a coordenação óculo-manual,  

 

Materiais: 

- Baldes, bacias, garrafas ou latas; 

- Saco plástico grande; 

- Bolinhas de papel ou meias. 

Espero que goste e se divirta bastante! Acesse o link. https://youtu.be/Fnn-fLkT9xk 

 

https://youtu.be/Fnn-fLkT9xk

