
 

 

Como é bom se divertir, cantar e dançar com as 

cantigas de roda. 

Esta semana vamos aprender mais cantigas 

divertidas.  

Então vamos nos preparar para se divertir e 

aprender mais. 

Espero por vocês! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 12 DE JUNHO 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  

 

ATIVIDADE: Palavras com “Q”   

 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação 

dos sons da fala. Produzir lista seguindo a leitura de fichas.  

  

Hoje nossa aula estará ainda mais divertida. Vamos realizar um jogo.  

Este jogo é parecido com a Batalha Naval. Todos preparados? 

Vamos assistir a vídeo aula para ver as dicas que a pró Carol deu. Acesse o link. 

https://youtu.be/bLjw_T_GZK0 

Depois em nossa aula, vamos construir uma lista de palavras que formamos com a Letra 

Q. 

A professora irá apresentar os comandas para formar as palavras.  

https://youtu.be/bLjw_T_GZK0


Agora você irá construir uma lista com as palavras formadas durante a brincadeira  

Não esqueçam de assistirem o video muito divertido. Acesse o link.  

  

 https://youtu.be/hZA-wh3Wfr8 
  

Para encerrar nossa semana com chave de ouro, vamos assistir um vídeo sobre as 

Cantigas de roda, afaste o sofá e dance se divertido com estas cantigas de roda.  

https://youtu.be/IvSnFsJehLg 

 

English time: 

 

Hello!  

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Natália fazendo um “Storytelling” 

Vamos ver a historinha do “The elephant who wanted to fly” (O elefante que queria voar) 

 

Educação Física 
 

OBJETIVO: Trabalhar a coordenação motora de uma forma simples e divertida, 

buscando a melhora do reflexo, tempo de reação e atenção e a mudança de perspectiva 

ao trabalhar com os pés. 

Professor Daniel e sua filha vão apresentar duas brincadeiras bem legais para você se 

divertir. Acesse o link: https://youtu.be/8zYXee73TH8 

 

Bom final de Semana! 
 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 12 DE JUNHO 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. 

https://youtu.be/hZA-wh3Wfr8
https://youtu.be/IvSnFsJehLg
https://youtu.be/8zYXee73TH8


PROFESSORES ONLINE 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João, Renata 

 
ATIVIDADE: Palavras com “Q”   

 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação 

dos sons da fala. Produzir lista seguindo a leitura de fichas.  

  

Hoje nossa aula estará ainda mais divertida. Vamos realizar um jogo.  

Este jogo é parecido com a Batalha Naval. Todos preparados? 

Vamos assistir a vídeo aula para ver as dicas que a pró Carol deu. Acesse o link. 

https://youtu.be/bLjw_T_GZK0 

Depois em nossa aula, vamos construir uma lista de palavras que formamos com a Letra 

Q. 

A professora irá apresentar os comandas para formar as palavras.  

Agora você irá construir uma lista com as palavras formadas durante a brincadeira  

Não esqueçam de assistirem o video muito divertido. Acesse o link.  

  

 https://youtu.be/hZA-wh3Wfr8 

  

Para encerrar nossa semana com chave de ouro, vamos assistir um vídeo sobre as 

Cantigas de roda, afaste o sofá e dance se divertido com estas cantigas de roda.  

https://youtu.be/IvSnFsJehLg 

 

English time: 

 

Hello!  

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Natália fazendo um “Storytelling” 

Vamos ver a historinha do “The elephant who wanted to fly” (O elefante que queria voar) 

 

 

 

https://youtu.be/bLjw_T_GZK0
https://youtu.be/hZA-wh3Wfr8
https://youtu.be/IvSnFsJehLg


Momento LIV 

 
Objeto: Explorando as sensações 

 

Atividade: QUE SENSAÇÃO! 

Música: Sambalanço das Sensações.  

 
“O vento soprando nos pelos 

 O barulho das folhas crocantes ouvir  

Às vezes arrepiam os cabelos 

 Em outras, um beijo dá vontade de dormir  

É a gente sentindo na pele uma sensação 

 É o corpo mostrando o que sente no coração  

E quando o raio de sol da manhã  

Cair na ponta do seu nariz 

 Sinta o calorzinho gostoso E espreguice feliz.” 

 

Olá, famílias! Tudo bem com todos vocês? Esperamos que sim!  

Nossas saudades só aumentam...  

E assim seguimos com o afastamento social. Embora muitos estejam enfrentando as mais 

diferentes dificuldades, tem gente conseguindo se reinventar, tem quem esteja 

aprendendo coisas novas enquanto outros estão mais conectados com família, fazendo-se 

presentes mesmo estando distantes.  

Como vocês estão se sentindo? 

Não é um momento para a busca da perfeição, mas para entender o que é possível ser 

realizado agora. Nossas propostas são elaboradas pensando em proporcionar este 

momento de aproximação e conexão de quem está em casa com a criança.  

Vamos falar essa semana sobre as nossas sensações e esse ato de receber estímulos do 

ambiente. A criança muitas vezes sente e não consegue verbalizar o que está sentindo. 

Sente com o corpo, podendo muitas vezes até alterar o comportamento dela por conta 

disso. E nem sempre nós, adultos, conseguimos entender também o que estamos sentindo. 

 Durante esse período que estamos vivenciando, a impressão que temos é que está todo 

mundo sentindo um monte de coisas novas, pois nunca vivemos nada parecido antes.  

Desta forma, convidamos você para assistir ao vídeo “Sambalanço das sensações” (link na 

atividade) - https://www.youtube.com/watch?v=hJ-IK9i2s_A&feature=youtu.be 

Convide a criança para ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de 

ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas, dessa vez, com o objetivo de 

ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. Depois disso, inicie uma 

conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. Você pode fazer algumas perguntas 

como: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ-IK9i2s_A&feature=youtu.be


1. O que você achou do vídeo? 

2. O que você entendeu sobre a música? 

3. Pergunte se ela já sentiu o vento batendo no rostinho ou no corpo dela. 

4. Pergunte se ela já sentiu o calor do sol e como foi essa sensação.  

5. Pergunte o que ela sente quando ganha um beijinho.  

6. Por fim, convide-a para fazer um desenho sobre o que percebeu da música, e deixe 

a desenhar livremente. Se achar oportuno, desenhe junto com ela.  

 

Para expandir em família: 

Vamos explorar as sensações? 

Existem 02 propostas de atividades. Escolha a que mais lhe agradar. Se quiser, faça as 

duas. É diversão garantida! 

 

Primeira proposta: 

 

Para a primeira proposta, dê preferência a materiais reutilizados disponíveis em casa, 

tecidos, algodão, caixa de ovo, isopor, papelão, esponjas, tampinhas etc., cola e um papel 

para fazer um caminho. Pensamos em primeiro propor uma atividade que estimule as 

sensações da criança, pois ela tem contato através dos pés a texturas diferentes e 

recebe diferentes estímulos, podendo ser muito prazeroso e desafiador para ela.  Vocês 

podem criar juntos um tapete de sensações, não precisa ser nada muito elaborado, apenas 

com materiais reutilizados ou o que você tiver em casa. A ideia é que sejam materiais 

com texturas diferentes.  A proposta é a criança andar descalça por cima desses 

materiais devagar, sentindo as texturas deles. Coloque um papel no fundo e faça um 

caminho colando os objetos em cima. Se não se animarem para a confecção do tapete, 

vocês podem fazer um circuito com almofadas, tapetes da casa, sacola plástica, alguns 

tecidos como lençol ou toalha... O importante é usar a criatividade. Depois da etapa de 

confecção do tapete, convide a criança a andar sobre ele com os pés descalços. Não perca 

a oportunidade de experimentar também esse percurso. Se a criança não se sentir à 

vontade para caminhar sobre ele, você pode começar a brincadeira primeiro e, assim, 

encorajá-la. Pergunte à criança se ela preferiu passar em cima de algum deles. Se sim, 

de qual ela gostou mais? Pergunte também se ela não gostou de algum. 

 

  

Segunda proposta: 

 

Para a segunda atividade: potinhos e alimentos (preparados ou in natura), podendo ser 

legumes cortadinhos ou cozidos, frutas picadas ou purês, o que vocês tiverem no momento 

e que a criança possa consumir. São pequenas quantidades somente para provar, sempre 

com atenção para não haver desperdício.  

Trata-se de uma atividade nutricional para estimular as crianças.  



Que tal selecionar alguns alimentos e separá-los em potinhos?  

Podem ser verduras, frutas e legumes, alternados ou juntos, talvez algum alimento que a 

criança não coma há muito tempo ou mesmo que tenha deixado de comer. Podem ser 

preparos mais elaborados ou in natura. Vai depender da disposição de vocês e 

possibilidade de cada um no momento.  

A proposta é a criança conseguir provar e adivinhar o alimento que está comendo. A 

brincadeira pode ser feita com a criança de olhinhos fechados ou se isso for um incômodo, 

ela pode olhar e até mesmo escolher o que quer ou não quer provar. Seria muito bom se 

você também participasse da atividade e tentasse experimentar coisas novas ou até 

mesmo alimentos que você por algum motivo tenha deixado de comer.  

Faça desse momento algo bem legal, compartilhando o que sentiu ao comer determinado 

alimento. Você pode perguntar para a criança o que ela mais gostou, qual era mais doce, 

mais salgado ou mais azedo. Estimule a experimentação, mas entenda caso haja uma 

recusa em experimentar algum alimento oferecido. 

Você pode planejar fazer alguma refeição utilizando, no preparo, alguns alimentos que 

foram provados durante a atividade. Seria um ótimo incentivo para a criança!  

Que tal convidá-la para te ajudar com algum desses preparos na cozinha? Ela pode mexer 

algo, temperar, aprender a quebrar um ovo, todos esses momentos irão ajudar no 

desenvolvimento e no despertar da curiosidade dela, além de estimular a autonomia e 

fortalecer o vínculo entre vocês!  

Compartilhe com a gente algum momento dessa proposta que tenha trazido sensações 

agradáveis para vocês.  

 

Bom fim de semana! 

 


