
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 

Esta semana vamos ter tantas novidades, muitos assuntos 

interessante para todos nós. 

Organizamos muitas atividades divertidas e que vão fazer vocês 

colocarem a “cuca” para trabalhar. 

Então vamos lá, espero por vocês! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 19 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 – Natália, Carol, Roberto 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália  
 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Períodos do Dia 

 

OBJETIVO: Relembrar os períodos do dia, registrar as atividades que realizamos neste 

período, exercitar estratégias nas operações matemáticas. 

 

Bom dia!!! Ou Boa Tarde? Hum.  

Será que esta atividade está sendo realizada no período da manhã ou no período da tarde? 

Muito Bem, é sobre isto que nós vamos conversar na nossa aula de Matemática. 

Luquinha já contou sua rotina, vamos realizar as páginas 155 e 156. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 157 e 158, lá tem muitos 

desafios de Matemática para vocês. 

Vamos cantar um pouquinho???? 

Acessem ao link que deixei uma musica bem legal sobre os períodos do dia. 

https://youtu.be/2scvBOD7I_0 

 

 

English time: 

November, Thursday, 19th , 2020 -  Quinta-feira, 19 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir ao vídeo da teacher Ananda contando o seu final diferente da historinha 

da “Magic soup.” 

 

Musica: 

 
OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/t97pZrMP1t8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

https://youtu.be/2scvBOD7I_0
https://youtu.be/t97pZrMP1t8


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 19 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Períodos do Dia 

 

OBJETIVO: Relembrar os períodos do dia, registrar as atividades que realizamos neste 

período, exercitar estratégias nas operações matemáticas. 

 

Bom dia!!! Ou Boa Tarde? Hum.  

Será que esta atividade está sendo realizada no período da manhã ou no período da tarde? 

Muito Bem, é sobre isto que nós vamos conversar na nossa aula de Matemática. 

Luquinha já contou sua rotina, vamos realizar as páginas 155 e 156. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 157 e 158, lá tem muitos 

desafios de Matemática para vocês. 

Vamos cantar um pouquinho???? 

Acessem ao link que deixei uma música bem legal sobre os períodos do dia. 

https://youtu.be/2scvBOD7I_0 

 

 

English time: 

November, Thursday, 19th , 2020 -  Quinta-feira, 19 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir ao vídeo da teacher Ananda contando o seu final diferente da historinha 

da “Magic soup.” 

https://youtu.be/2scvBOD7I_0

