
 

 

 

                              ROTEIRO DE ATIVIDADES  

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir deste, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

1º ANO 

SEXTA-FEIRA (27/03) 

Sessão cinema em família! 

 Após assistir ao filme “Divertida Mente” convide sua família para juntos produzirem 

um cartaz retratando a parte mais interessante do filme. Sugerimos que construam 

um elemento/objeto motivador que lembre um sentimento. 

 LETTER E (Letra E) 
 

Passar o vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=y1VTHOfIO4E 

Em uma folha A4 pedir a criança para fazer a letra E grande e  ao lado escolher dois 

desenhos para copiar. Fazer os desenhos e escrever o nome. 
 

BED - CAMA 

PEGG - PREGADOR 

HEN - GALINHA 

TEN - DEZ 

NET - REDE 

PEN - CANETA 

WEB – TEIA  

VET – VETERINÁRIO 

 

RECADINHO DO LIV: 

 
Olá, amiguinho e amiguinha!  

Sabemos que ter medo é importante para que a gente se proteja do perigo, mas, se 

a gente se cuidar tudo dará certo. Vamos ver como o Ratinho superou o medo do Leão?  
 

Assista ao vídeo – O LEÃO E O RATO. Desenho animado infantil com os amiguinhos. 

Disponível em:       https://www.youtube.com/watch?v=YJyy3VeTXFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=y1VTHOfIO4E
about:blank


 
 

 

 

Em seguida, com base nas questões abaixo, dialogue com o Educando sobre a mensagem do 

desenho, e depois solicite a ele um desenho sobre esta história.  
 

1. O que o Rato sentiu no início da história? Você já sentiu algo parecido com isto? 

2. O que o Rato fez para vencer seu medo? 

3 O Rato precisou de coragem para subir nas costas do Leão. Da onde veio esta força? 

3. O que o Rato propôs ao Leão? 

4. Como um Rato tão pequeno conseguiu ajudar o Leão? 

5. Como o Leão tratou o Rato no final da história?  

6. Todos os animais são importantes, independentemente do tamanho? Por quê? 

7. E você, mesmo sendo uma criança, como pode ajudar seus pais, seus amigos ou os animais? 
 

 

 

 


