
   

 

                                         

 

 

 

 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Olá meus queridos, como vocês estão? Nós estamos aqui com muitas saudades, 

mas neste momento temos que nos cuidar. Então capriche nas atividades que 

preparamos para vocês com muito carinho. Um beijo enorme no coração de 

todos. 

Bons estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o ANO E.F. I 

DATA: 03 DE ABRIL DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

 Língua Portuguesa  

Atividade: Ciranda Literária 

 É hora de história! Convide as pessoas de sua casa para ouvir junto com você a historinha 

“Menina bonita do laço de fita”, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=4lLkBJodQyE, pode acompanhar a leitura com o 

dedinho, se quiser também pause a história e leia você. Em seguida, pegue seu caderno de 

desenho, peça o adulto para voltar na capa do livro, logo no início do vídeo para você copiar 

o título da história, nome do autor e faça um desenho da parte da história que você mais 

gostou. Depois, escreva do seu jeitinho  uma frase referente ao seu desenho. Se puder peça 

ao adulto para tirar uma foto e postar para a pró apreciar e mandar um recadinho para você. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lLkBJodQyE


 Hora do LIV: 

Objeto: Explorando o Amor.  

Proposta: Assista ao vídeo musical Mundo Bita – Amizade [clipe infantil]. Disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU 

Reflexão: Hora do bate-papo!! 

Depois que ouvirem a música e cantarem juntos, dialogue com a criança sobre a importância 

da amizade em nossas vidas, pois o amigo pode nos ensina a amar. Afinal, melhor do que ter 

amigos é ser amigo, e melhor do que ter e ser amigo é viver fazendo amigos.  

Segue abaixo uma relação de perguntas sobre a amizade e o amor para você refletir junto 

com a criança. Fique à vontade para pensar em outras dependendo da idade e maturidade 

dela. 

1. Quem são os nossos amigos? E nós somos amigos de quem? 

2. Liste com eles todas as pessoas da família que são nossos amigos: papai, mamãe, avós, tios 

e tias, primos e primas, entre outros. 

3. Quando estamos nos divertindo é sempre mais legal quando estamos com um amigo? Por 

quê? 

4. Os amigos podem nos ajudar quando sentimos medo, raiva ou tristeza?  

5. Conte para a criança um exemplo em que você ou ela recebeu a ajuda de um amigo ou vice-

versa. 

6.  
 

PARA FAZER JUNTO: Ao final, solicite a criança fazer um desenho de todos os integrantes 

da família, estimulando-a a compreender que a amizade começa por quem está mais próximo 

de nós e depois estimule-a a ligar para algum familiar para dizer o quanto ele é seu amigo. 

Pode enviar áudio, enviar a foto do desenho feito, cantar uma música, pode simplesmente 

dizer “eu te amo e estou com saudade” ou “você é meu amigo”. O importante é deixar a 

criança livre para expressar o que sente.  

Depois pergunte à criança como ela se sentiu, levando-a perceber que fazer o bem e praticar 

o amor e amizade nos faz bem.  

Divirtam-se. Esta é uma atividade muito prazerosa e que invade a casa  e a família de alegria 

e amor.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU


 English time 

 

Atividade: ART DAY – WEATHER 

Passar a vídeo aula. https://www.youtube.com/watch?v=S4DPvnTUWn0&feature=youtu.be 

Vamos fazer arte com colagem. A família pode ajudar. Podemos encontrar uma foto da 

criança, colar no centro do papel e montar a paisagem em volta com os recortes como 

mostrado no vídeo. Caso não tenha foto, pode fazer o desenho da criança.  

 

MATERIAL: PAPÉIS COLORIDOS, PODE SER FOLHAS DE REVISTAS, JORNAIS OU 

CATALOGOS. 

 

Colocar o nome de acordo com o clima que a criança escolheu: 
 

SUNNY DAY (DIA ENSOLARADO) 

RAINY DAY   (DIA CHUVOSO) 

SNOWY DAY  (DIA COM NEVE) 

STORMY DAY (DIA COM TEMPESTADE) 

CLOUDY DAY (DIA NUBLADO) 

WINDY DAY  (DIA COM VENTO) 

BOM FIM DE SEMANA, EM BREVE ESTAREMOS JUNTOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=S4DPvnTUWn0&feature=youtu.be

