
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 09 de novembro de 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Esta semana vamos fazer novas descobertas em nossas aulas online. 

Vamos conhecer o gênero textual diagrama ampliando as nossas 

possibilidades de compreensão acerca dos diversos temas. Estaremos 

também, em período de produção dos nossos contos para a composição 

de uma linda coletânea e iremos conhecer um pouco da história do nosso 

país. Estão preparados? 

Deixe seu material todo arrumadinho, tome um delicioso café da 

manhã e vamos juntos aprender e se divertir.  

                                                              Mil beijos  

 

English time:  

 
November, Monday, 09th , 2020  -  Segunda-feira, 09 de novembro de 2020 

 Good Morning! 

Hoje, vamos começar a produzir a atividade de inglês para o Cirmen. 

Estamos trabalhando o Tema Contos Clássicos não é mesmo? Conhecemos as histórias 

dos contos, como começa, o que acontece, o que os personagens fazem e como termina. 



Mas como será a vida desses personagens? Onde eles moram? Que brinquedos eles 

gostam? Como será a família deles? 

Nós já vimos isso sobre nós não é mesmo? Our houses. Our families. Animals and Pets. 

Então vamos imaginar e criar essas informações. O primeiro passo é escolher sobre qual 

personagem você quer ok.  

Pode abrir a apresentação para ter ideia de alguns personagens e como são os nomes em 

inglês. Você pode escolher um desses ou em algum outro que goste ok. 

Ao final, vamos juntar as atividades de todos da turma e fazer um livro bem legal –  A 

vida dos personagens. 

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati para ver como vai ficar a atividade 

https://youtu.be/cL4iwNNH2FU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 09 de novembro de 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Esta semana vamos fazer novas descobertas em nossas aulas online. 

Vamos conhecer o gênero textual diagrama ampliando as nossas 

possibilidades de compreensão acerca dos diversos temas. Estaremos 

também, em período de produção dos nossos contos para a composição 

de uma linda coletânea e iremos conhecer um pouco da história do nosso 

país. Estão preparados? 

Deixe seu material todo arrumadinho, tome um delicioso café da 

manhã e vamos juntos aprender e se divertir.  

                                                              Mil beijos  

 

English time:  

 
November, Monday, 09th, 2020 - Segunda-feira, 09 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Hoje, vamos começar a produzir a atividade de inglês para o Cirmen. 

Estamos trabalhando o Tema Contos Clássicos não é mesmo? Conhecemos as histórias 

dos contos, como começa, o que acontece, o que os personagens fazem e como termina. 

Mas como será a vida desses personagens? Onde eles moram? Que brinquedos eles 

gostam? Como será a família deles? 

Nós já vimos isso sobre nós não é mesmo? Our houses. Our families. Animals and Pets. 

Então vamos imaginar e criar essas informações. O primeiro passo é escolher sobre qual 

personagem você quer ok.  

Pode abrir a apresentação para ter ideia de alguns personagens e como são os nomes em 

inglês. Você pode escolher um desses ou em algum outro que goste ok. 

Ao final, vamos juntar as atividades de todos da turma e fazer um livro bem legal –  A 

vida dos personagens. 

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati para ver como vai ficar a atividade 

https://youtu.be/cL4iwNNH2FU 


