
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A, B e C 

DATA: 12 DE NOVEMBRO 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  
 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Cálculo Mental 

 

OBJETIVO: Apresentar estratégias de pensamento de cálculo mental para compor 

quantidades. 

 



Obá! Como é legal brincar com a Matemática! Vamos usar as nossas estratégias de 

pensamento para fazer cálculos e completar as quantidades de elementos. A turminha 

do Eleva está brincando de cálculos com as peças do dominó. Vamos brincar também? 

Eles estão precisando da nossa ajuda para resolver os cálculos das operações 

matemáticas da página 139. 

Após a nossa aula online, convide um adulto da sua casa para jogar com você um jogo 

bem divertido. É só seguir as orientações contidas na página 138 e aproveitar cada 

momento de diversão em família! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Histórias da Escola  

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de escolas e identificar as atividades 

realizadas na escola. 

 

Hoje na nossa aula online iremos dialogar sobre alguns tipos de escolas. Será que todas 

as escolas são iguais a nossa? Como será a escola do índio? Venha ler junto com a 

turminha do Eleva o texto “Notícia” sobre uma escola localizada numa aldeia indígena. 

Para isso, vamos abrir o módulo 3 nas páginas 198 e 201.  

Continue seus estudos realizando as atividades individualmente, após a nossa aula online, 

nas páginas 199 e 200. Você é capaz!!! 

 

 

English time:  

 

November, Thursday, 12th, 2020 -  Quinta-feira, 12 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos para a próxima parte da nossa atividade ok. 

Vai ficar muito legal. No próximo quadrado da sua folha, vamos desenhar a casa do 

personagem. Vamos escrever MY FAVORITE FOOD IS (Essa é a minha comida 

preferida). E vamos desenhar o que seu personagem gosta de comer. Pode ser mais de 

uma coisa ok. 

Não se esqueçam de colorir os desenhos ta.  

 


