Oi galerinha! A semana vai começar e com ela iremos construir um mês
cheio de novidades e muita investigação. Preparem-se para
compartilhar os desafios que iremos desvendar ao longo das aulas online.
Venham brincar e ser feliz! É só começar!
Esperamos por vocês.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B
DATA: 07 de agosto 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-História da Escrita
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Levar as crianças a perceberem que os homens utilizaram e
experimentaram diversos materiais para a escrita com traçados diferentes.

Chegou o momento de utilizarmos e experimentarmos materiais diferentes, com
objetos diversos, para explorarmos nossa escrita.
No livro “ Construindo a Escrita” recebemos um desafio!
Vamos registrarmos como soubermos a experiência de escrever com um papel em cima
de objetos como:
A Pedra, o colchão, o estofado do sofá, a mesa da cozinha...
É importante registrarmos nossas impressões.
Onde foi mais fácil escrever?
É melhor escrever em coisas ásperas ou lisas?
É melhor usar um objeto duro ou mole?
É mais fácil escrever em coisas secas ou molhadas?
Registrem na página 11 e compartilhem suas vivências na aula remota.
Te aguardo lá!
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Cartão (Desenhos e frases para o papai)
OBJETIVO: Construir um cartão ilustrado com frases e mensagens expressando
sentimento ao dia do papai.
Olá turminha! Hoje iremos confeccionar um cartão para representar toda gratidão ao
papai ou um membro da família lembrado por ações de proteção e cuidado.
Para isso acontecer, vamos separar: folha de oficio, lápis diversos, materiais disponíveis
em casa e mão na massa!
Vamos fazer uma dobradura simples, colorir com desenhos a frente do nosso cartão e
dentro dele iremos eleger uma frase que represente o sentimento de amor para
expressar respeito e admiração!
Não esqueçam de socializar seu lindo cartão na aula remota!
Criatividade e muita imaginação deverão estar presente neste momento.
ATIVIDADE: Ciranda virtual com o papai
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar o deleite que a
história proporciona com familiares.
Obá! Ciranda é bom demais!
E nossa ciranda hoje terá a participação de um membro da nossa família, para
compartilharmos as emoções que podemos sentir ao apreciarmos as histórias contadas.
Têm histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para
nosso deleite.

Essa semana iremos falar a importância de brincar e da amizade dentro de casa, com a
mamãe e o papai, com o irmão e até mesmo sozinho.
Mas fiquem de olhos atentos! Porque uma simples caixa pode virar um castelo, então
vamos compartilhar o link da sugestão da ciranda virtual.
“O homem que amava caixas”
https://youtu.be/UJ1tnReCF74

English time:
August, Friday, 07th, 2020 - Sexta feira, 07 de augusto 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 21. Na primeira questão, ouvir o áudio 14 e colocar
os números nos brinquedos de acordo com o áudio. Na segunda questão, vamos praticar
pergunta e resposta em Inglês. Ex.: “What´s this?” (pergunta); “It´s a pencil.”
(resposta).
Depois fazer a atividade da página 22. Na primeira questão, colocar o áudio 15 e colocar
as cores nos números corretos. Na segunda questão, colorir a imagem com as cores que
numeramos na primeira questão.

Movimento – Educação Física
Objetivo:
Promover o estímulo da atenção, motricidade fina, criatividade, coordenação motora
ampla e habilidades motoras através de atividades bem divertidas.
Utilizaremos materiais bem fáceis para fazer as atividades:
- Papel;
- Caneta, lápis ou hidrocor;
- Fita adesiva;
- Balde;
- Meias.
E o principal, se divirtam!
Acesse o link https://youtu.be/Szv7-80UtOU

Bom fim de Semana!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C
DATA: 07 de agosto 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

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-História da Escrita
ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita
OBJETIVO: Levar as crianças a perceberem que os homens utilizaram e
experimentaram diversos materiais para a escrita com traçados diferentes.
Chegou o momento de utilizarmos e experimentarmos materiais diferentes, com
objetos diversos, para explorarmos nossa escrita.
No livro “ Construindo a Escrita” recebemos um desafio!
Vamos registrarmos como soubermos a experiência de escrever com um papel em cima
de objetos como:
A Pedra, o colchão, o estofado do sofá, a mesa da cozinha...
É importante registrarmos nossas impressões.
Onde foi mais fácil escrever?
É melhor escrever em coisas ásperas ou lisas?
É melhor usar um objeto duro ou mole?
É mais fácil escrever em coisas secas ou molhadas?
Registrem na página 11 e compartilhem suas vivências na aula remota.
Te aguardo lá!
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Cartão (Desenhos e frases para o papai)
OBJETIVO: Construir um cartão ilustrado com frases e mensagens expressando
sentimento ao dia do papai.

Olá turminha! Hoje iremos confeccionar um cartão para representar toda gratidão ao
papai ou um membro da família lembrado por ações de proteção e cuidado.
Para isso acontecer, vamos separar: folha de oficio, lápis diversos, materiais disponíveis
em casa e mão na massa!
Vamos fazer uma dobradura simples, colorir com desenhos a frente do nosso cartão e
dentro dele iremos eleger uma frase que represente o sentimento de amor para
expressar respeito e admiração!
Não esqueçam de socializar seu lindo cartão na aula remota!
Criatividade e muita imaginação deverão estar presente neste momento.
ATIVIDADE: Ciranda virtual com o papai
OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar o deleite que a
história proporciona com familiares.
Obá! Ciranda é bom demais!
E nossa ciranda hoje terá a participação de um membro da nossa família, para
compartilharmos as emoções que podemos sentir ao apreciarmos as histórias contadas.
Têm histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para
nosso deleite.
Essa semana iremos falar a importância de brincar e da amizade dentro de casa, com a
mamãe e o papai, com o irmão e até mesmo sozinho.
Mas fiquem de olhos atentos! Porque uma simples caixa pode virar um castelo, então
vamos compartilhar o link da sugestão da ciranda virtual.
“O homem que amava caixas”
https://youtu.be/UJ1tnReCF74

English time:
August, Friday, 07th, 2020 - Sexta feira, 07 de augusto 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 21. Na primeira questão, ouvir o áudio 14 e colocar
os números nos brinquedos de acordo com o áudio. Na segunda questão, vamos praticar
pergunta e resposta em Inglês. Ex.: “What´s this?” (pergunta); “It´s a pencil.”
(resposta).

Depois fazer a atividade da página 22. Na primeira questão, colocar o áudio 15 e colocar
as cores nos números corretos. Na segunda questão, colorir a imagem com as cores que
numeramos na primeira questão.

Momento LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão? Como estão passando todos esses dias em casa?
Imaginamos as delícias e todas as dificuldades enfrentadas! Assim como vocês, também
passamos por isso. Com a saudade transbordando, preparamos mais uma semana com
muito carinho pensando em todos vocês.
Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos com o sentimento da raiva a fim de
proporcionar a criança a diferença entre sentir raiva e agir com raiva. Como já sabemos,
nenhuma emoção pode ser rotulada como positiva ou negativa, mas sim agradável ou
desagradável. Portanto, sentir raiva não significa que precisamos agir com ela. Para
tanto podemos usar algumas estratégias de autorregulação a fim e aprendermos a
gerenciar nossas emoções.
Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando vocês para uma atividade prática de
respiração. Vamos aprender a dominar os sentimentos desagradáveis como a raiva?
Vamos experimentar?
Coloque o vídeo que segue o link anexo e realize a meditação guiada, seguindo todos os
comandos do vídeo.
É importante deitar-se de barriga para cima num lugar confortável, fechar os olhos e
seguir todos os comandos.
Ao final da prática, responda:
Como você se sentiu?
Você gostou de fazer a atividade?
Você acha que ela pode te ajudar nos momentos de raiva, tristeza ou qualquer outro
sentimento desagradável?
Existem outras estratégias para a gente usar nestes momentos como contar até dez,
desenhar, ler, apenas ficar quieto num canto, correr, rasgar papel, entre outras.
Assim, pesquise junto a sua família essas e outras estratégias que podemos utilizar, e
qual dessas estratégias conhecidas você acha que mais funciona para você? Teste elas,
e depois nos conte.

Por fim, pense numa situação que vocês sentiram muita raiva, faça um desenho sobre
esta situação e depois rasgue o papel em vários pedacinhos como se estivesse eliminando
a situação.
Depois no conte como você se sentiu.
Compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foram essas experiências.
Boa diversão e até a próxima aventura! Acesse o link.
https://www.youtube.com/watch?v=YircPIIKzfI

Bom fim de Semana!

