
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turminha, esta semana iremos viver novas aventuras e brincadeiras! 

Uma delas é sermos soldadinhos da paz e do amor! 

Vamos comemorar o dia do soldado vigiando e investigando a galerinha do Eleva! 

E vocês estão preparados para desvendar novos enigmas com este grupinho? 

Preparem-se, pois a diversão é garantida.  

 

Esperamos por vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 28 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  

 
 



ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Trazer informações sobre os escribas e o seu domínio da escrita. Falar 

sobre a criação da imprensa. 

Chegou o momento de compartilharmos uma viagem ao túnel do tempo com o professor 

Ambrósio e experimentarmos a descoberta da escrita. 

Vamos lá acesse o link desta deliciosa viagem! 

Agora, no livro “ Construindo a Escrita” recebemos outro desafio! 

O que vocês imaginam que os escribas faziam? 

Você sabe escrever com letra de imprensa? 

Vamos registrarmos nas páginas 14 e 15 nossas impressões. Se você não tiver o livro 

registre no caderno de pauta.  

 Na aula remota compartilhe sua ideia. 

  Te aguardo lá!  

https://youtu.be/gK-SUOtUi4c 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o “ Soldadinho de Chumbo”. 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar o deleite que a 

história proporciona com familiares. 

 

Oba! Ciranda é bom demais! 

E nossa ciranda hoje terá a participação de um soldadinho feito de chumbo que sentia 

amor por uma bela bailarina. 

As histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para 

nosso deleite.  

Fiquem de olhos atentos! Porque depois da apreciação da história vocês poderão modelar 

os personagens ou construir um cenário com lindos desenhos. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/-RZJLB17FO4 

https://youtu.be/gK-SUOtUi4c
https://youtu.be/-RZJLB17FO4


English time:  

 

August, Friday, 28th, 2020 – Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Hoje teremos um storytelling. 

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando a história The Unicorn and The 

Horse. 

 

 

Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

Através de uma atividade simples e divertida, possibilitar o trabalho da criatividade, 

associação e possibilidades de movimentos. 

 

Materiais necessários: 

- Folhas de papel; 

- Hidrocor, caneta ou lápis; 

- Um copo ou tampa de vasilha redonda; 

- Duas meias. 

 

Espero que goste da atividade, chamem todos para brincar e criar e o mais importante, 

se divirtam! Acesse o link. https://youtu.be/Wem_fIy3CQQ 

 

Bom fim de Semana!! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Wem_fIy3CQQ


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 28 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 

 
 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Trazer informações sobre os escribas e o seu domínio da escrita. Falar 

sobre a criação da imprensa. 

Chegou o momento de compartilharmos uma viagem ao túnel do tempo com o professor 

Ambrósio e experimentarmos a descoberta da escrita. 

Vamos lá acesse o link desta deliciosa viagem! 

Agora, no livro “ Construindo a Escrita” recebemos outro desafio! 

O que vocês imaginam que os escribas faziam? 

Você sabe escrever com letra de imprensa? 

Vamos registrarmos nas páginas 14 e 15 nossas impressões. Se você não tiver o livro 

registre no caderno de pauta.  

 Na aula remota compartilhe sua ideia. 

  Te aguardo lá!  

https://youtu.be/gK-SUOtUi4c 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o “ Soldadinho de Chumbo”. 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar o deleite que a 

história proporciona com familiares. 

https://youtu.be/gK-SUOtUi4c


 

Oba! Ciranda é bom demais! 

E nossa ciranda hoje terá a participação de um soldadinho feito de chumbo que sentia 

amor por uma bela bailarina. 

As histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para 

nosso deleite.  

Fiquem de olhos atentos! Porque depois da apreciação da história vocês poderão modelar 

os personagens ou construir um cenário com lindos desenhos. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/-RZJLB17FO4 

English time:  

 

August, Friday, 28th, 2020 – Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Hoje teremos um storytelling. 

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando a história The Unicorn and The 

Horse. 

 

 

Momento LIV 
 

Olá famílias, como vocês estão? Esses momentos nos servem de grandes lições não é 

mesmo? Precisamos aprender a focar no lado positivo de todas as experiências e ter 

disposição para aprender com elas, afinal, tudo passa e a vida se renova a cada instante.  

Para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos vocês, primeiro, a mostrar 

o vídeo da música “Nunca pare de sonhar” de Gonzaguinha, conforme segue o link abaixo. 

Convide a criança para dançar, assistir o vídeo e dialogue com a criança sobre a letra da 

música.  

https://www.youtube.com/watch?v=4hd64vdEmLo 

https://youtu.be/-RZJLB17FO4
https://www.youtube.com/watch?v=4hd64vdEmLo


Em seguida, sente com a criança em roda e convide todos da casa para brincarem. Pegue 

qualquer objeto e coloque a música sugerida ou outra preferida da família. Vocês devem 

passar o objeto de mão em mão. Quando a música parar, a pessoa que pegou o objeto 

deve dizer algo alegre que fez sozinho neste período de isolamento. Depois continua a 

música. Ao parar de novo, a pessoa que pegou o objeto deve contar algo novo que 

aprendeu. Em seguida, quando a música parar novamente, a pessoa que pegou o objeto 

deve contar algo legal que fez com família, e assim por diante, destacando sempre as 

experiências positivas que teve neste período de isolamento.  

Se puder, tire uma foto deste momento e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Bom divertimento a todos! 

Até a próxima! 

 

Bom fim de Semana!! 
 

 


