
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 10 DE NOVEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Importância dos Direitos Humanos  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da Declaração dos Direitos Humanos para a 

humanidade. 

 

Você sabia que toda criança tem direito à educação? E que é dever dos responsáveis 

matricular seus filhos em alguma escola? Pois é! Isso mostra como é importante a 

educação! E hoje na nossa aula online, vamos ver algumas fotos da nossa escola para 

recordar o nosso espaço escolar. Em seguida, você desenhará a nossa linda escola no 



módulo 3 na página 308. Como é bom poder rever este espaço! Daremos continuidade aos 

nossos estudos aprendendo juntos e realizando as atividades na página 309.  

 

Depois da nossa aula, amplie seus estudos pesquisando um pouco mais sobre a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos respondendo às questões das páginas 311 e 312.  

 

Deixei o vídeo “direitos humanos” bem divertido para você compreender ainda melhor. É 

só acessar o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resoluções de Problemas Matemáticos 

 

OBJETIVO: Identificar a operação matemática, apresentar estratégias de 

pensamentos e realizar operações de adição e subtração. 

 

A turminha do Eleva nos convida a ajudá-los a resolver alguns desafios matemáticos bem 

interessantes. Vamos lá? Para isso, leia com atenção e observe cada detalhe nas imagens 

e nas informações deixadas. Vamos aprender juntos a somar e subtrair. 

Venha junto com a pró e a turma do Eleva resolver os desafios das páginas 129 e 130.  

 

E para praticar ainda mais, realize a atividade na página 131 individualmente. Acredito no 

seu potencial! 

 

English time:  

November, Tuesday, 10th, 2020 – Terça-feira, 10 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Tudo bem? E aí, já decidiu qual personagem irá escolher para a atividade do Cirmen? 

Então vamos começar?  

Vamos pegar uma folha dividi-la em quatro partes. Pode passar uma linha no meio na 

horizontal e outra linha no meio na vertical. Em cada parte dessa colocaremos uma 

informação e faremos um desenho sobre nosso personagem ok. 

No primeiro quadrado (espaço) vamos escrever I AM e escrever o nome em inglês. Pode 

pesquisar na Internet. Depois vamos desenhar o personagem 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA


Música: 

OBJETIVO 

Compor frases rítmicas a partir dos valores estudados; mínima, semínima, colcheia e 

semicolcheia. 

METODOLOGIA 

Propor as crianças as células rítmicas para construir os acompanhamentos das músias 

infantis. Sugerir a criação de frases rítmicas pelas crianças. 

Para ouvir durante a semana: 

https://youtu.be/cqyVZK5yN1E 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

RECADINHO DA PRÓ CAMILA!! 

 

Meus amores, amanhã,  quarta-feira, dia 11 de novembro a gente se encontra na aulinha 

on-line para o Teatrinho de Loja de Brinquedos! Vamos estar todos vestidos de bonecos 

e bonecas, combinado? 

 

Beijão Pró Cami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cqyVZK5yN1E


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 10 DE NOVEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Importância dos Direitos Humanos  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da Declaração dos Direitos Humanos para a 

humanidade. 

 

Você sabia que toda criança tem direito à educação? E que é dever dos responsáveis 

matricular seus filhos em alguma escola? Pois é! Isso mostra como é importante a 

educação! E hoje na nossa aula online, vamos ver algumas fotos da nossa escola para 

recordar o nosso espaço escolar. Em seguida, você desenhará a nossa linda escola no 

módulo 3 na página 308. Como é bom poder rever este espaço! Daremos continuidade aos 

nossos estudos aprendendo juntos e realizando as atividades na página 309.  

 

Depois da nossa aula, amplie seus estudos pesquisando um pouco mais sobre a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos respondendo às questões das páginas 311 e 312.  

 

Deixei o vídeo “direitos humanos” bem divertido para você compreender ainda melhor. É 

só acessar o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resoluções de Problemas Matemáticos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA


OBJETIVO: Identificar a operação matemática, apresentar estratégias de 

pensamentos e realizar operações de adição e subtração. 

 

A turminha do Eleva nos convida a ajudá-los a resolver alguns desafios matemáticos bem 

interessantes. Vamos lá? Para isso, leia com atenção e observe cada detalhe nas imagens 

e nas informações deixadas. Vamos aprender juntos a somar e subtrair. 

Venha junto com a pró e a turma do Eleva resolver os desafios das páginas 129 e 130.  

 

E para praticar ainda mais, realize a atividade na página 131 individualmente. Acredito no 

seu potencial! 

 

English time:  

November, Tuesday, 10th, 2020 – Terça-feira, 10 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Tudo bem? E aí, já decidiu qual personagem irá escolher para a atividade do Cirmen? 

Então vamos começar?  

Vamos pegar uma folha dividi-la em quatro partes. Pode passar uma linha no meio na 

horizontal e outra linha no meio na vertical. Em cada parte dessa colocaremos uma 

informação e faremos um desenho sobre nosso personagem ok. 

No primeiro quadrado (espaço) vamos escrever I AM e escrever o nome em inglês. Pode 

pesquisar na Internet. Depois vamos desenhar o personagem 
 

 
MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de uma atividade lúdica, bem simples e divertida, trabalhar a coordenação óculo-

manual, destreza e paciência.  

 

Materiais: 

- Folhas de revista, caderno ou papel usado para fazer o aro e as bolinhas; 

- Barbante ou linha. 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

Acesse o link. https://youtu.be/jR56Wrkgl3s 

 

https://youtu.be/jR56Wrkgl3s


RECADINHO DA PRÓ CAMILA!! 

 

Meus amores, amanhã,  quarta-feira, dia 11 de novembro a gente se encontra na aulinha 

on-line para o Teatrinho de Loja de Brinquedos! Vamos estar todos vestidos de bonecos 

e bonecas, combinado? 

 

Beijão Pró Cami 

 


