
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oi, turminha! Esta é uma semana muito especial, pois 

comemoramos o dia do amigo e o dia da vovó e do vovô! Vamos iniciar 

a semana com muita alegria desejando a todos os nossos amigos e avós 

uma linda semana!   

Não se esqueça de deixar sobre a sua mesa todos os materiais 

escolares que vamos precisar para a aula de hoje! 

Vamos lá? 

                                                 Mil Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 24 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  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Completando Palavras 

 

OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, realizar escrita 

espontânea. 



 

Obá! Na nossa aula de hoje vamos brincar de Roleta Silábica! Você conhece esta 

brincadeira? É só você girar a seta e pensar em uma palavra que tenha a sílaba apontada 

pela seta. Vamos nos divertir e aprender a escrever novas palavras durante a nossa aula 

virtual. Fiquem todos preparados, para pensar e escrever as palavras que o grupo falar.  

Iremos contar com a presença da pró Margarida que irá compartilhar uma vídeo aula 

com esta brincadeira. Você pode também usar a sua criatividade e construir uma roleta 

silábica com os materiais de sucata que você tiver em sua casa e brincar a vontade junto 

com seus amigos e familiares. Para ver o vídeo com esta brincadeira, acesse o link e 

aprenda brincando! 

Acesse o link da vídeo-aula de pró Margarida (1ºB) – Roleta Silábica.  

https://youtu.be/htWhRKh32DQ 

 

E para praticar mais um pouco a construção da escrita de palavras, vamos ajudar a 

turminha do Eleva a realizar as atividades no módulo 2 páginas 81 e 82.  

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis. 

 

Como é bom ouvir histórias, não é mesmo? Na nossa aula virtual teremos uma história 

que vai nos falar um pouco sobre a amizade. Vamos juntos assistir no youtube “Uma 

história de Amizade”. Vamos ficar bem atentos para perceber a mensagem dessa linda 

história e dialogarmos sobre este tema.  

Depois de assistir ao vídeo, faça uma ilustração da parte da história que você mais 

gostou e construa frases sobre o que você representou. 

 

Confiram o link:  https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk 
 

 

English time:  
 

July, Friday, 24th, 2020 - Sexta feira, 24 de Julho de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 15. Na primeira questão, completar as letras de 

acordo com o modelo. Na segunda questão, pintar somente as letras “D E F” maiúsculas 

e minúsculas. Na terceira questão, ouvir o áudio 10 e circular a primeira letra da palavra. 

https://youtu.be/htWhRKh32DQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk


Depois fazer a atividade da página 16. Na primeira questão, colocar os quadros na ordem 

correta usando os números. Na segunda questão marcar o quadro onde a menina diz “ 

Thank you!”  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas estimular, o desenvolvimento infantil e 

suas capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-

manual, tempo de reação, etc. 

 

Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 

 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel - https://youtu.be/L2vKSvePkrg 

 

Bom fim de Semana!! 
 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 24 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 

 

 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Completando Palavras 

 

OBJETIVO: Identificar as sílabas que compõem uma palavra, realizar escrita 

espontânea. 

 

Obá! Na nossa aula de hoje vamos brincar de Roleta Silábica! Você conhece esta 

brincadeira? É só você girar a seta e pensar em uma palavra que tenha a sílaba apontada 

pela seta. Vamos nos divertir e aprender a escrever novas palavras durante a nossa aula 

virtual. Fiquem todos preparados, para pensar e escrever as palavras que o grupo falar.  

Iremos contar com a presença da pró Margarida que irá compartilhar uma vídeo aula 

com esta brincadeira. Você pode também usar a sua criatividade e construir uma roleta 

silábica com os materiais de sucata que você tiver em sua casa e brincar a vontade junto 

com seus amigos e familiares. Para ver o vídeo com esta brincadeira, acesse o link e 

aprenda brincando! 

Acesse o link da vídeo-aula de pró Margarida (1ºB) – Roleta Silábica.  

https://youtu.be/htWhRKh32DQ 

 

E para praticar mais um pouco a construção da escrita de palavras, vamos ajudar a 

turminha do Eleva a realizar as atividades no módulo 2 páginas 81 e 82.  

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis. 

 

Como é bom ouvir histórias, não é mesmo? Na nossa aula virtual teremos uma história 

que vai nos falar um pouco sobre a amizade. Vamos juntos assistir no youtube “Uma 

história de Amizade”. Vamos ficar bem atentos para perceber a mensagem dessa linda 

história e dialogarmos sobre este tema.  

Depois de assistir ao vídeo, faça uma ilustração da parte da história que você mais 

gostou e construa frases sobre o que você representou. 

 

Confiram o link:  https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk 
 

 

 

 

https://youtu.be/htWhRKh32DQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk


English time:  

July, Friday, 24th, 2020 - Sexta feira, 24 de Julho de 2020 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. 

Vamos abrir o work book na página 15. Na primeira questão, completar as letras de 

acordo com o modelo. Na segunda questão, pintar somente as letras “D E F” maiúsculas 

e minúsculas. Na terceira questão, ouvir o áudio 10 e circular a primeira letra da palavra. 

Depois fazer a atividade da página 16. Na primeira questão, colocar os quadros na ordem 

correta usando os números. Na segunda questão marcar o quadro onde a menina diz “ 

Thank you!”  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

Momento LIV: 

Objetivo: refletir sobre a inveja e o ciúme. 

 

Inicialmente passe o vídeo musical anexo – “Mundo Bita – Sinto o que sinto”  e reflita 

com a criança sobre nossas emoções e sentimentos, considerando que não existe 

emoção boa ou ruim, pois o que sentimos faz parte de nós, mas sim comportamento 

adequado e inadequado. Após o vídeo e reflexão em conjunto, convide a criança para 

fazer um desenho sobre o vídeo musical.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4 

 

Em seguida, vamos aprofundar com a criança, a diferença entre ciúmes e inveja, 

liberando-a de qualquer culpa por já ter manifestado essas emoções. Deixe claro que 

é natural sentir ciúmes e inveja, mas devemos aprender a lidar com elas, primeiro 

porque são desagradáveis e segundo porque não devemos expressar comportamentos 

inadequados e grosseiros.  

A brincadeira consiste no seguinte: 

Cada um vai buscar um objeto ou um brinquedo que gosta muito e que você não 

gostaria, por exemplo, de emprestar as pessoas pois tem medo de que elas não 

tenham o cuidado devido.   

https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4


Em seguida você vai pensar em algum brinquedo que você não tem, mas gostaria muito 

de ter. Faça um desenho dele, pegue uma foto ou escreva o nome dele num papel.  

Sentado em roda com sua família, pegue o seu objeto preferido e passe para alguém 

tocar. Assim, observe o seu brinquedo sendo passado de mão em mão e caso tenha 

alguém que você não gostaria que tocasse nele, observe como você se sente.  Se não 

tiver ninguém que lhe incomode, imagine alguém que você não gostaria que tocasse no 

seu objeto e observe como você se sentiria. Nesta situação, seria muito natural 

aparecer o ciúme.  

Agora mostre na roda com a sua família o segundo objeto que você pensou. Pergunte 

se eles conhecem alguém que tem esse objeto. E como você se sentiria se algum amigo 

seu ganhasse e você não, assim como aconteceu com o Tomás. Aqui pode aparecer a 

inveja.  

Reflita com a criança sobre a diferença entre esses dois sentimentos. Como ela 

poderia se sentir na primeira situação, e depois na segunda situação.  

Como seria a expressão do ciúme e como seria a expressão da inveja.  

Esses sentimentos são agradáveis ou desagradáveis? Por quê? Deixe a criança 

descrever esses sentimentos.  

Por que será que as vezes a gente quer uma coisa que a pessoa tem e a gente não tem? 

Pode ser um comportamento, uma habilidade, uma característica física, um brinquedo 

etc.  Reflita junto com a criança? 

 

Boa diversão e até a próxima aventura! 

 

Bom fim de Semana!! 


