
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 02 de Outubro de 2020 – SEXTA-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 Natália, Carol, Daniel 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel  
 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária   

 
Hoje é sexta-feira dia de Ciranda Literária, vamos conhecer uma história muito 

divertida e interessante. 

Como vocês adoram mistérios, hoje iremos conhecer uma história que é um grande 

mistério.  

Na nossa aula online vamos conhecer está interessante história. 

https://youtu.be/WyFLtoGfpdw 

Para fechar nossa semana com chave de ouro, vamos nos transformar em grandes 

cozinheiros. 

Na nossa aula online vamos fazer uma deliciosa receita, se preparem! 

Assista a vídeo aula com a Ana Carol Maria Braga e se deliciem. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/lZ5OXHZE3vA 

 

 

English time:  

October, Friday, 02sd, 2020 – Sexta-feira, 02 de outubro 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 45, na primeira questão, colocar o áudio 29 e colocar 

os números em cada imagem da comida. Na segunda questão, colocar o áudio 30 e 

circular o sentimento correto que escutar.  

Depois fazer a atividade da página 46. Na primeira questão, colocar “V” para a comida 

que gostar e “X” para a comida que não gostar. Na segunda questão, traçar a linha até 

a comida que cada criança deseja e falar a frase como no exemplo. Ex. I am hungry. I 

want bread.  

 Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

https://youtu.be/WyFLtoGfpdw
https://youtu.be/lZ5OXHZE3vA


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 

 
 

BOM FIM DE SEMANA!!! 

 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 02 de Outubro de 2020 – SEXTA-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, Renata 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária   

 
Hoje é sexta-feira dia de Ciranda Literária, vamos conhecer uma história muito 

divertida e interessante. 

https://youtu.be/Fnn-fLkT9xk


Como vocês adoram mistérios, hoje iremos conhecer uma história que é um grande 

mistério.  

Na nossa aula online vamos conhecer está interessante história. 

https://youtu.be/WyFLtoGfpdw 

Para fechar nossa semana com chave de ouro, vamos nos transformar em grandes 

cozinheiros. 

Na nossa aula online vamos fazer uma deliciosa receita, se preparem! 

Assista a vídeo aula com a Ana Carol Maria Braga e se deliciem. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/lZ5OXHZE3vA 

 

English time:  

October, Friday, 02sd, 2020 – Sexta-feira, 02 de outubro 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 45, na primeira questão, colocar o áudio 29 e colocar 

os números em cada imagem da comida. Na segunda questão, colocar o áudio 30 e 

circular o sentimento correto que escutar.  

Depois fazer a atividade da página 46. Na primeira questão, colocar “V” para a comida 

que gostar e “X” para a comida que não gostar. Na segunda questão, traçar a linha até 

a comida que cada criança deseja e falar a frase como no exemplo. Ex. I am hungry. I 

want bread.  

 Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

https://youtu.be/WyFLtoGfpdw
https://youtu.be/lZ5OXHZE3vA


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: 

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! 

 

BOM FIM DE SEMANA!!! 

 

 

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

