
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerinha, esta semana estará recheada de novidades. 

 

Vamos comemorar a nossa Semana do Folclore! 

Conhecer lendas, cantigas e brincadeiras que passam de geração em 

geração. 

E vocês estão preparados? 

Então se preparem que iremos nos divertir e aprender muito.  

 

Espero por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 17 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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 Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Conhecer a lenda do Saci Pererê / Ditado de imagens 

 

OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o repertório de palavras, 

desenvolver a habilidade da escrita.  

 

Olá pessoal, se preparem porque esta semana conheceremos muitas cantigas, lendas e 

brincadeiras do tempo da vovó. 

Isso mesmo, vamos comemorar o Folclore Brasileiro. 

Vamos brincar cantar e ouvir muitas lendas interessantes. 

E você está preparado? 

Tenho certeza que sim! 

Pró Marcinha gravou uma vídeo aula muito legal!  

Ela conta a lenda do Saci Pererê, este personagem tão conhecido e tão danado. 

Vamos assistir? 

Agora, para deixar nossa aula mais divertida, separem o caderno o lápis e a borracha 

que vamos construir uma lista com o nome dos personagens do nosso folclore. 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw 

 

  

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola valorizando cada um e 

reconhecendo a sua função. 

Galerinha, quem se lembra de que há algumas semanas atrás realizamos uma entrevista 

com a pró Debora? 

Ela veio nos contar sobre a sua função na escola, há quanto tempo ela trabalha o que ela 

faz para ajudar os professores, enfim nos trouxe muitas informações bem 

interessantes. 

Se você não se lembra, vamos assistir um pedacinho da entrevista com nossa pró Debora 

para relembrar. 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw


Em seguida vamos realizar a página 260 do nosso livro. 

 

English time:  

 

August, Monday, 17rd, 2020 - Segunda feira, 17 de agosto 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 23. Na primeira questão, completar as letras que 

estão faltando, seguindo o exemplo. Na segunda questão, pintar somente as letras G, H 

e I. Na terceira questão, ouvir o áudio 16 e circular as letras que ouvir.  

Depois fazer a atividade da página 24. Na primeira questão, colocar os números 

identificando a sequência correta dos quadrinhos. Na segunda questão, marcar o 

quadrinho onde a menina está sendo cuidadosa.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

 

Momento LIV:  

 

Olá, famílias! Como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem!   

Nós estamos com muitas saudades de vocês.... saudades de estarmos juntos na escola, 

de brincarmos juntos, dos abraços e sorrisos.... mas sabemos que estamos cada dia mais 

perto de novamente nos encontrarmos.  

Hoje nós vamos propor uma brincadeira muito divertida e gostosa, afinal brincar faz 

bem para a vida, e não tem limite de idade.  

Por meio da brincadeira a criança aprende a controlar suas emoções, memorizar, amplia 

sua capacidade de pensar a partir de outras perspectivas e libera os hormônios da 

felicidade: Dopamina, Ocitocina, Serotonina, Endorfina, mais conhecidos como o 

quarteto da felicidade, a chamada DOSE. E quanto mais DOSES disponibilizamos às 

nossas crianças mais colaboramos com sua capacidade de aprender e criar. 

Portanto, vamos lá! Vamos liberar algumas DOSES para nossas crianças.  

Primeiramente, convide a criança para dançar a música “VAMOS BRINCAR”, conforme 

segue no link abaixo. Se possível, dance e cante junto com ela também.  



https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Do que você mais gosta de brincar? 

Por que brincar é tão legal? 

Com quem você gosta de brincar? 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no Google Classroom.  

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança. Se achar oportuno, converse com a criança sobre sua infância e conte a ela 

algumas de suas brincadeiras preferidas.  

Em seguida, convide a criança para jogar um jogo muito divertido, que consiste no 

seguinte: 

A gente diz uma letra, e a pessoa tem que buscar na casa dela alguma coisa ou objeto 

que comece com aquela letra.  

A fim da criança compreender melhor como é este jogo, assista com ela o vídeo 

disponível no link abaixo, pois nele, o Juno, o Lupe e a Mel também realizam esta 

deliciosa brincadeira.  

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be 

Depois, se quiser, tire fotos e encaminhe para a gente aqui no Google Classroom.  

Bom divertimento a todos! 

Até a próxima.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo
https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 17 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Conhecer a lenda do Saci Pererê / Ditado de imagens 

 

OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o repertório de palavras, 

desenvolver a habilidade da escrita.  

 

Olá pessoal, se preparem porque esta semana conheceremos muitas cantigas, lendas e 

brincadeiras do tempo da vovó. 

Isso mesmo, vamos comemorar o Folclore Brasileiro. 

Vamos brincar cantar e ouvir muitas lendas interessantes. 

E você está preparado? 

Tenho certeza que sim! 

Pró Marcinha gravou uma vídeo aula muito legal!  

Ela conta a lenda do Saci Pererê, este personagem tão conhecido e tão danado. 

Vamos assistir? 

Agora, para deixar nossa aula mais divertida, separem o caderno o lápis e a borracha 

que vamos construir uma lista com o nome dos personagens do nosso folclore. 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw 

 

  

 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw


AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: QUEM TRABALHA NA ESCOLA?  

 

OBJETIVO: Identificar profissionais da nossa escola valorizando cada um e 

reconhecendo a sua função. 

Galerinha, quem se lembra de que há algumas semanas atrás realizamos uma entrevista 

com a pró Debora? 

Ela veio nos contar sobre a sua função na escola, há quanto tempo ela trabalha o que ela 

faz para ajudar os professores, enfim nos trouxe muitas informações bem 

interessantes. 

Se você não se lembra, vamos assistir um pedacinho da entrevista com nossa pró Debora 

para relembrar. 

Em seguida vamos realizar a página 260 do nosso livro. 

 

 

 

English time:  

 

August, Monday, 17rd, 2020 - Segunda feira, 17 de agosto 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 23. Na primeira questão, completar as letras que 

estão faltando, seguindo o exemplo. Na segunda questão, pintar somente as letras G, H 

e I. Na terceira questão, ouvir o áudio 16 e circular as letras que ouvir.  

Depois fazer a atividade da página 24. Na primeira questão, colocar os números 

identificando a sequência correta dos quadrinhos. Na segunda questão, marcar o 

quadrinho onde a menina está sendo cuidadosa.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 

 

 

 

 



Teatro 

Seu Zé e Seu Mané 
Histórias com as mãos 

 
Andar com Fé eu vou, que a Fé não costuma “faiá”...  

Meus amores! Continuando as nossas brincadeiras e contações  de histórias com as mãos, 

com os dedinhos, trago hoje para vocês na nossa vídeo aula uma outra historinha com as 

mãos! A história de dois amigos: Seu Zé e Seu Mané! E é claro que adaptei uns 

trechinhos para contar do nosso jeitinho! 

Vamos seguir com Fé! 

Um beijo grande em cada um de vocês! 

Se divirtam e vamos contar historinhas com as mãos? 

Músicas do Vídeo:  

“Andar Com Fé”  de Gilberto Gil 

“E Pra lá eu Vou A Pé” composta por Pró Cami especialmente para esta historinha. 

Acesse o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xowtbp7ijOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xowtbp7ijOU

