
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura de Diagramas 

 

OBJETIVO: Identificar as informações no diagrama, dando sentido e compreendendo 

a leitura do mesmo. 

 

Agora vamos falar um pouco sobre os restos dos alimentos? Você sabe para onde vão as 

sobras dos alimentos? Já ouviram falar em compostagem?  A compostagem é a 

"reciclagem dos resíduos orgânicos": é uma técnica que permite a transformação de 

restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, 



trapos de tecido, serragem, etc.) em adubo. Vamos conhecer um pouco mais realizando a 

leitura do diagrama na página 61 e 62. 

 

Para aprender um pouquinho mais, realize o desafio na página 63. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Leitura de gráfico e construção de tabela. 

 

Objetivos: Interpretar um gráfico, identificar esportes que usam bola, utilizar um 

gráfico como demonstrativo do conjunto de informações. 

 

Obá! Como é bom jogar boliche! A turminha do Eleva também adora jogar boliche e 

registrou no gráfico o resultado dos pontos de cada componente.  

 

Vamos juntos descobrir quem fez mais pontos nesta turma? Para isso, vamos realizar a 

leitura do gráfico e fazer junto com a pró as atividades no módulo 3 nas páginas 132 e 

133.  

 

 

Teatro: 

 
Respeitável Público hoje Tem Espetáculo? Tem Sim Senhor! 

Atenção para o Terceiro Sinal! Desliguem os seus celulares que o Teatro “Loja de 

Brinquedos” irá começar! 

Estão preparados? Já se transformaram em bonecos e bonecas? E deixaram um 

brinquedo ai bem pertinho de vocês? Vamos deixara a Loja de Seu Bartola cheinha de 

brinquedos! 

Todos para a coxia e BOM ESPETÁCULO! 

Oba!!!!!!! 

 

 

 

 

 



English time:  

November, Wednesday,11th, 2020 – Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Hoje passaremos para a segunda parte da nossa atividade. Vamos falar sobre o que seu 

personagem gosta (pode ser algum amigo, alguém da família, pode ser um brinquedo, pode 

ser uma brincadeira, o que você imaginar). Vamos escrever I LIKE .... E então vamos 

desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura de Diagramas 

 

OBJETIVO: Identificar as informações no diagrama, dando sentido e compreendendo 

a leitura do mesmo. 

 

Agora vamos falar um pouco sobre os restos dos alimentos? Você sabe para onde vão as 

sobras dos alimentos? Já ouviram falar em compostagem?  A compostagem é a 

"reciclagem dos resíduos orgânicos": é uma técnica que permite a transformação de 

restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, 



trapos de tecido, serragem, etc.) em adubo. Vamos conhecer um pouco mais realizando a 

leitura do diagrama na página 61 e 62. 

 

Para aprender um pouquinho mais, realize o desafio na página 63. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Leitura de gráfico e construção de tabela. 

 

Objetivos: Interpretar um gráfico, identificar esportes que usam bola, utilizar um 

gráfico como demonstrativo do conjunto de informações. 

 

Obá! Como é bom jogar boliche! A turminha do Eleva também adora jogar boliche e 

registrou no gráfico o resultado dos pontos de cada componente.  

 

Vamos juntos descobrir quem fez mais pontos nesta turma? Para isso, vamos realizar a 

leitura do gráfico e fazer junto com a pró as atividades no módulo 3 nas páginas 132 e 

133.  

 

 

Teatro: 

 
Respeitável Público hoje Tem Espetáculo? Tem Sim Senhor! 

Atenção para o Terceiro Sinal! Desliguem os seus celulares que o Teatro “Loja de 

Brinquedos” irá começar! 

Estão preparados? Já se transformaram em bonecos e bonecas? E deixaram um 

brinquedo ai bem pertinho de vocês? Vamos deixara a Loja de Seu Bartola cheinha de 

brinquedos! 

Todos para a coxia e BOM ESPETÁCULO! 

Oba!!!!!!! 

 

 

 

 

 



English time:  

November, Wednesday, 11th, 2020 – Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Hoje passaremos para a segunda parte da nossa atividade. Vamos falar sobre o que seu 

personagem gosta (pode ser algum amigo, alguém da família, pode ser um brinquedo, pode 

ser uma brincadeira, o que você imaginar). Vamos escrever I LIKE .... E então vamos 

desenhar. 

 


