
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTAMOS REINICIANDO A NOSSA AULA REMOTA E A ALEGRIA DESTA 

SEMANA IRÁ PREENCHER OS NOSSOS CORAÇÕES SAUDOSOS! ESTAREMOS 
REPLETOS DE TERNURA PARA O INÍCIO DE NOVAS AVENTURAS. 

                                      BEIJOCAS 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
DATA: 03 DE JULHO 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: Letras: W, K e Y 
 
OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 
da fala. Produzir lista de palavras que iniciem com as letras W, K e Y seguindo a 
ilustrações. 
 
Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a escrita de palavras observando as ilustrações. 
Ver link. Todas elas têm uma das letras do alfabeto: “w, k e y”. Precisamos ficar bem 
atentos ao som das palavras que irão ser escritas coletivamente.  
 
Agora você irá construir esta lista de palavras feitas coletivamente e construir uma bela 
ilustração. E, para ampliar seu repertório de palavras com estas letras, pesquise, recorte 



e cole no seu caderno de desenho palavras com as letras estudadas hoje. Não esqueçam 
de assistir o link muito divertido. https://youtu.be/AHHrjTOgcG8 
 
ATIVIDADE: O Grúfalo (história contada)  
 
OBJETIVO: Reconhecer elementos que fazem parte do conto identificando o início, 
meio e fim como sequência lógica da história apresentada. 
  
Para ampliarmos o nosso repertório de histórias devemos observar no conto alguns 
elementos. Que tal assistirmos uma contação on-line?  Para isso acesse o link: 
https://youtu.be/MGIyA7FHx0c 
 
Agora na aula remota iremos juntos compartilhar as nossas impressões.  
 
Quais os personagens que fazem parte desta história? 
O que marca o início da história? E o meio? 
O que você achou do final da história?  
 
Depois deste dialogo prazeroso chegou a hora de fazermos uma linda ilustração desse 
conto não esqueçam de construir uma frase sobre sua representação. 
 
 

English time:  
 

Good Morning! 

Ontem nós vimos um vídeo sobre a rotina de um Fazendeiro não é mesmo? 

Vimos que ele tem até uma plantação de frutas e vegetais.  

Agora vamos lá. Se você fosse um fazendeiro. O que você gostaria de plantar? 

Vamos desenhar e pedir ajuda da mamãe ou do papai para procurar como escrever em 
inglês ok. 

 
Movimento – Educação Física     

Objetivo: 
 
Desenvolver, através de atividades lúdicas, coordenação motora ampla e fina, percepção 
de tempo e espaço. 



Acesse o vídeo e se divirta: https://youtu.be/CshTBlQSHFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 03 DE JULHO 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 

 
ATIVIDADE: Letras: W, K e Y 
 
OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 
da fala. Produzir lista de palavras que iniciem com as letras W, K e Y seguindo a 
ilustrações. 
 



Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a escrita de palavras observando as ilustrações. 
Ver link. Todas elas têm uma das letras do alfabeto: “w, k e y”. Precisamos ficar bem 
atentos ao som das palavras que irão ser escritas coletivamente.  
 
Agora você irá construir esta lista de palavras feitas coletivamente e construir uma bela 
ilustração. E, para ampliar seu repertório de palavras com estas letras, pesquise, recorte 
e cole no seu caderno de desenho palavras com as letras estudadas hoje. Não esqueçam 
de assistir o link muito divertido. https://youtu.be/AHHrjTOgcG8 
 
ATIVIDADE: O Grúfalo (história contada)  
 
OBJETIVO: Reconhecer elementos que fazem parte do conto identificando o início, 
meio e fim como sequência lógica da história apresentada. 
  
Para ampliarmos o nosso repertório de histórias devemos observar no conto alguns 
elementos. Que tal assistirmos uma contação on-line?  Para isso acesse o link: 
https://youtu.be/MGIyA7FHx0c 
 
Agora na aula remota iremos juntos compartilhar as nossas impressões.  
 
Quais os personagens que fazem parte desta história? 
O que marca o início da história? E o meio? 
O que você achou do final da história?  
 
Depois deste dialogo prazeroso chegou a hora de fazermos uma linda ilustração desse 
conto não esqueçam de construir uma frase sobre sua representação. 
 
 

English time:  
 

Good Morning! 

Ontem nós vimos um vídeo sobre a rotina de um Fazendeiro não é mesmo? 

Vimos que ele tem até uma plantação de frutas e vegetais.  

Agora vamos lá. Se você fosse um fazendeiro. O que você gostaria de plantar? 

Vamos desenhar e pedir ajuda da mamãe ou do papai para procurar como escrever em 
inglês ok. 



Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional - Medo.  
 
Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao capítulo “O que aconteceu com 
Dagoberto”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-WXSYBCWA&feature=youtu.be 
 
Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo: vamos conhecer 
o nosso poder de imaginação com a seguinte brincadeira.  

Exemplo 1: você está esperando seus pais virem buscá-lo na escola, ou a Tia da Van, e 
ninguém chega. O que você imagina nesta hora? O que passa pela sua cabeça sobre o que 
pode ter acontecido com eles? 

Exemplo 2: você está numa festa com um amigo que veio com você de carona. De repente 
durante uma brincadeira ele some.  O que pode ter acontecido com ele? O que você 
imaginaria nesta hora? 

O que você imaginou? Quando alguma coisa assim acontece, as vezes imaginamos algo que 
não é legal, não é mesmo? E na maioria das vezes é só a nossa imaginação. É assim que se 
comporta o medo. Ele é fruto da nossa imaginação que nem sempre corresponde com a 
realidade. Compartilhe essa reflexão em família.  

 
Após imaginar, coloque essas ideias num desenho, tire uma foto e encaminhe para nós 
aqui no Google Classroom.  
 

Até a próxima aventura! 
 
 
 


