
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 13 DE NOVEMBRO 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 e História 

ATIVIDADE: História Três porquinhos 

 

OBJETIVO: Identificar os personagens principais da história e interpretar o conto. 

 

Hoje nossa aula será com um conto muito interessante! Vejam o vídeo da história “Os 

três Porquinhos” junto com a turma e em seguida iremos dialogar sobre esse lindo conto 

infantil.  

Vamos juntos realizar a atividade no módulo 3 na página 216. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs


Na nossa aula online, vamos também construir um fantoche do conto que acabamos de 

assistir. Para essa produção você irá precisar de: 

- 1 rolo de papel higiênico (apenas a parte de dentro do rolo) 

- Papel colorido 

- Cola 

- Tesoura 

- Lápis de cor, hidrocor, giz de cera 

 

Deixei um modelo para você poder observar. Mas pode usar a sua criatividade e fazer 

do jeito que achar melhor!!! 

Logo após, registre este momento tirando uma linda foto sua com o fantoche! Não 

esqueça de enviar esta foto para a gente colocar no nosso livro do Cirmen. 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Uso da pauta 

 

OBJETIVO: Identificar o espaço ocupado pelas letras minúsculas cursivas. 

 

Na aula de hoje você é convidado a investigar o espaço utilizado pelas letras cursivas 

minúsculas. Portanto, fique com os olhos bem atentos a cada detalhe e realize a atividade 

no livro Construindo a Escrita página 35.  
 
 
 
 
 



ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Vídeo Proclamação da República. 

 

OBJETIVO: Conhecer a história da Proclamação da República. 

 

Turminha no próximo domingo (15 de novembro) estaremos comemorando uma data 

histórica no nosso país – o dia da Proclamação da República! Vocês sabem o que isto 

significa? Já ouviram falar? 

 

Vamos juntos assistir ao vídeo “Por que é feriado? Proclamação da República”, acessando 

o link e dialogaremos a respeito do mesmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoO8FWAzpNo 
 
 

English time:  

November, Friday, 13th, 2020 - Sexta-feira, 13 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos finalizar nossa atividade do Cirmem ok. 

No último quadrado da nossa folha, vamos falar sobre os animais. Sabemos que alguns são 

de estimação e outros não né. 

Mas como estamos falando de Contos de Fadas, seu personagem poderá ter o Pet que 

você quiser, que você imaginar ok. Podes ser um cavalo, um cachorro, um leão, até um 

dinossauro. 

Vamos escrever THIS IS MY PET e fazer o desenho. 

Vamos aproveitar hoje, para revisar a atividade, colorir o que faltou. Lembre-se que sua 

atividade será a página de um livro para o Cirmen. Então vamos fazer cada página desse 

livro bem bonita certo. 

Ao finalizar, pedimos que enviem para o email natalia.riella@mendelvilas.com.br 

Pedimos que nos enviem até a data 17 de Novembro. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ZoO8FWAzpNo
mailto:natalia.riella@mendelvilas.com.br


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 13 DE NOVEMBRO 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 e História 

ATIVIDADE: História Três porquinhos 

 

OBJETIVO: Identificar os personagens principais da história e interpretar o conto. 

 

https://youtu.be/jR56Wrkgl3s


Hoje nossa aula será com um conto muito interessante! Vejam o vídeo da história “Os 

três Porquinhos” junto com a turma e em seguida iremos dialogar sobre esse lindo conto 

infantil.  

Vamos juntos realizar a atividade no módulo 3 na página 216. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs 

Na nossa aula online, vamos também construir um fantoche do conto que acabamos de 

assistir. Para essa produção você irá precisar de: 

- 1 rolo de papel higiênico (apenas a parte de dentro do rolo) 

- Papel colorido 

- Cola 

- Tesoura 

- Lápis de cor, hidrocor, giz de cera 

 

Deixei um modelo para você poder observar. Mas pode usar a sua criatividade e fazer 

do jeito que achar melhor!!! 

Logo após, registre este momento tirando uma linda foto sua com o fantoche! Não 

esqueça de enviar esta foto para a gente colocar no nosso livro do Cirmen. 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Uso da pauta 

 

OBJETIVO: Identificar o espaço ocupado pelas letras minúsculas cursivas. 

 

Na aula de hoje você é convidado a investigar o espaço utilizado pelas letras cursivas 

minúsculas. Portanto, fique com os olhos bem atentos a cada detalhe e realize a atividade 

no livro Construindo a Escrita página 35.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Vídeo Proclamação da República. 

 

OBJETIVO: Conhecer a história da Proclamação da República. 

 

Turminha no próximo domingo (15 de novembro) estaremos comemorando uma data 

histórica no nosso país – o dia da Proclamação da República! Vocês sabem o que isto 

significa? Já ouviram falar? 

 

Vamos juntos assistir ao vídeo “Por que é feriado? Proclamação da República”, acessando 

o link e dialogaremos a respeito do mesmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoO8FWAzpNo 
 
 

English time:  

November, Friday, 13th, 2020 - Sexta-feira, 13 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos finalizar nossa atividade do Cirmem ok. 

No último quadrado da nossa folha, vamos falar sobre os animais. Sabemos que alguns são 

de estimação e outros não né. 

Mas como estamos falando de Contos de Fadas, seu personagem poderá ter o Pet que 

você quiser, que você imaginar ok. Podes ser um cavalo, um cachorro, um leão, até um 

dinossauro. 

Vamos escrever THIS IS MY PET e fazer o desenho. 

Vamos aproveitar hoje, para revisar a atividade, colorir o que faltou. Lembre-se que sua 

atividade será a página de um livro para o Cirmen. Então vamos fazer cada página desse 

livro bem bonita certo. 

Ao finalizar, pedimos que enviem para o email natalia.riella@mendelvilas.com.br 

Pedimos que nos enviem até a data 17 de Novembro. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoO8FWAzpNo
mailto:natalia.riella@mendelvilas.com.br


LIV:  

 

Olá família, como vocês estão? 

Chegamos com mais novidades para vocês.  

Nesta semana vamos propor uma reflexão sobre o movimento da vida em nós e o nosso 

movimento na vida. Isto porque é fácil observar que tudo muda, o tempo todo. Ou seja, 

vivemos em constante movimento. Esta é uma reflexão importante para percebermos que 

tudo passa.  

Assim, aproveitamos para falar de um sentimento muito natural do ser humano e muito 

desagradável: a tristeza. Contudo, ela pode nos trazer grandes reflexões e aprendizados, 

mas o melhor de tudo, é saber que ela passa. Afinal, tudo passa. As vezes só precisamos 

ter paciência com o tempo e criatividade para passar por ela mais rápido. Este é o nosso 

movimento na vida.  

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=6kAuKDpIaww 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança.  

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Qual sentimento é retratado no vídeo? 

A criança sente tristeza? E o que a faz sentir tristeza? 

Como ela fica quando está triste? 

O que ela pode fazer para a tristeza passar mais rápido? O que o vídeo sugere? 

Depois peça para a criança fazer um desenho da tristeza. Se puder, faça um desenho 

sobre a tristeza também. Em seguida, dialoguem juntas sobre esta emoção e pensem em 

alternativas para aprendemos a lidar com ela.  

O importante é levar a criança a reflexão, que a tristeza passa, da mesma forma que 

depois do inverno, vem a primavera.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

https://www.youtube.com/watch?v=6kAuKDpIaww

