ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 01 de outubro 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 / Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Necessidades e Desejos / Consumo Consciente
OBJETIVO: Despertar a consciência sobre o consumo consciente, organizar ideias
sobre a real necessidade de ter ou não algo que desejamos.
Quero saber uma coisa?
Se você encontrasse o gênio da lâmpada e pudesse fazer três pedidos, o que você iria
pedir?
Imagino que vocês teriam vários desejos não é?
Mas temos que ficar atentos aos nossos desejos. Será que realmente precisamos de
tudo que nós desejamos?
A família do Luquinha também está pensando sobre isso. Juntos vamos conhecer o que
está acontecendo na casa desta família que está lá na página 95 do módulo 3.
Agora é a nossa vez de fazer uma lista dos nossos desejos e necessidades, vamos juntos
compreender como tudo isso funciona, lá na página 96 do módulo 3.
Teo está precisando da sua ajuda, após a aula online vamos ajudar nosso amigo lá na
página 97 do módulo 3.
ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: História da Família
OBJETIVO: Conhecer os membros da sua família, perceber a diferença das famílias
antigas em seus trajes, penteados e cor das fotos
Estamos fazendo muitas descobertas com a Turma do Eleva. Neste capítulo vamos falar
sobre família.
Esta semana conhecemos um pouco sobre as famílias dos nossos amigos e da professora.
Agora vamos ver como eram as famílias antigamente, suas roupas, como as crianças se
vestiam, será que hoje em dia somos iguais?
A mãe de Luquinha tem uma história para nos contar, vamos conhecer um grande tesouro
que está na família há várias gerações.

Vamos realizar estas descobertas nas páginas 166, 169 e 170 do módulo 3.
Conheçam um pouco mais das histórias da família do Luquinha e da sua família também
realizando as páginas 171 e 173

ATIVIDADE: Semana do Trânsito
Objetivo: Conhecer as regras, direito e deveres que devemos ter no trânsito da
nossa cidade.
Você sabia que nesta semana comemoramos a Semana do Trânsito?
Isso mesmo, no dia 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito.
Este dia foi criado para as pessoas ficarem mais atentas ao seu comportamento no
trânsito. Na sua aula online de hoje vamos conversar sobre nossos deveres e também
nossos direitos.
Deixei uma música bem animada para você se divertir e aprender sobre as regras do
Trânsito.
https://youtu.be/MrAQPdaah7g
https://youtu.be/wffvpVxJzIA

English time:
October, Thursday, 01st, 2020 – Quinta-feira, 01 de outubro de 2020.

Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer umas “Pancakes”.
Vamos colocar os recheios, que quisermos, doces ou salgados. Chame sua família para
fazer essa deliciosa receita com vocês!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 01 de outubro 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 / Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Necessidades e Desejos / Consumo Consciente
OBJETIVO: Despertar a consciência sobre o consumo consciente, organizar ideias
sobre a real necessidade de ter ou não algo que desejamos.
Quero saber uma coisa?
Se você encontrasse o gênio da lâmpada e pudesse fazer três pedidos, o que você iria
pedir?
Imagino que vocês teriam vários desejos não é?
Mas temos que ficar atentos aos nossos desejos. Será que realmente precisamos de
tudo que nós desejamos?
A família do Luquinha também está pensando sobre isso. Juntos vamos conhecer o que
está acontecendo na casa desta família que está lá na página 95 do módulo 3.
Agora é a nossa vez de fazer uma lista dos nossos desejos e necessidades, vamos juntos
compreender como tudo isso funciona, lá na página 96 do módulo 3.
Teo está precisando da sua ajuda, após a aula online vamos ajudar nosso amigo lá na
página 97 do módulo 3.

ÁREA DO CONHECIMENTO: História
ATIVIDADE: História da Família
OBJETIVO: Conhecer os membros da sua família, perceber a diferença das famílias
antigas em seus trajes, penteados e cor das fotos
Estamos fazendo muitas descobertas com a Turma do Eleva. Neste capítulo vamos falar
sobre família.
Esta semana conhecemos um pouco sobre as famílias dos nossos amigos e da professora.
Agora vamos ver como eram as famílias antigamente, suas roupas, como as crianças se
vestiam, será que hoje em dia somos iguais?
A mãe de Luquinha tem uma história para nos contar, vamos conhecer um grande tesouro
que está na família há várias gerações.
Vamos realizar estas descobertas nas páginas 166, 169 e 170 do módulo 3.
Conheçam um pouco mais das histórias da família do Luquinha e da sua família também
realizando as páginas 171 e 173

ATIVIDADE: Semana do Trânsito
Objetivo: Conhecer as regras, direito e deveres que devemos ter no trânsito da
nossa cidade.
Você sabia que nesta semana comemoramos a Semana do Trânsito?
Isso mesmo, no dia 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito.
Este dia foi criado para as pessoas ficarem mais atentas ao seu comportamento no
trânsito. Na sua aula online de hoje vamos conversar sobre nossos deveres e também
nossos direitos.
Deixei uma música bem animada para você se divertir e aprender sobre as regras do
Trânsito.
https://youtu.be/MrAQPdaah7g
https://youtu.be/wffvpVxJzIA

English time:
October, Thursday, 01st, 2020 – Quinta-feira, 01 de outubro de 2020.
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer umas “Pancakes”.
Vamos colocar os recheios, que quisermos, doces ou salgados. Chame sua família para
fazer essa deliciosa receita com vocês!

