
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 
Esta semana preparamos muitas atividades cheias de descobertas. 

Vamos contar escrever, ler, colocar a mão na massa e fazer experiências muito 

interessantes. 

Então, se preparem para uma semana recheada de aventuras.  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 11 de setembro 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: Conhecer diferentes tipos de letras. 

 

Hoje na nossa aula online, vamos fazer descobertas muito interessantes. Você sabe 

quem escolheu seu nome? 

Vamos conversar sobre a escolha do nome dos alunos da nossa turma e depois conhecer 

muitos tipos de letras. Elas estão nas revistas, jornais e muitos outros lugares. Vamos 

realizar a página 17 do livro Construindo a Escrita e fazer novas descobertas.  

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual  

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de leitura, exercitar e leitura e escuta 

 

Pessoal hoje nossa Ciranda Virtual está muito divertida. 

Escolhi um título de uma história de quando eu era pequena como vocês. 

Amava ouvir meu pai contar esta história.  

Sabe por quê? 

Porque eu também vivia me perguntando por que as coisas tinham nomes tão estranhos. 

Também deixei um vídeo da Turma do quintal da Cultura que também gosta desta 

história. Vamos Lá! 

 

A pró Carol gravou uma vídeo-aula contando qual história vamos conhecer. 

 

https://youtu.be/fCcngDm3lUY  
https://www.youtube.com/watch?v=nHeIslmczpg  

 

 

English time:  

 

September, Friday,11th, 2020 – Sexta-feira, 11 de setembro de 2020 

Hoje vamos assistir um vídeo dos Teachers . 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fCcngDm3lUY
https://www.youtube.com/watch?v=nHeIslmczpg


Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

Através de uma brincadeira simples e bem divertida, trabalhar alguns aspectos 

psicomotores como motricidade fina, atenção e concentração. 

Materiais: 

- Tampinhas 

- Lápis de cor ou hidrocores 

Aproveitem, acessem o link e se divirtam! https://youtu.be/l9McsbuWoRo 

Bom fim de Semana! 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 11 de setembro 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 

 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de letras. 

 

Hoje na nossa aula online, vamos fazer descobertas muito interessantes. Você sabe 

quem escolheu seu nome? 

Vamos conversar sobre a escolha do nome dos alunos da nossa turma e depois conhecer 

muitos tipos de letras. Elas estão nas revistas, jornais e muitos outros lugares. Vamos 

realizar a página 17 do livro Construindo a Escrita e fazer novas descobertas.  

https://youtu.be/l9McsbuWoRo


ATIVIDADE: Ciranda virtual  

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de leitura, exercitar e leitura e escuta 

 

Pessoal hoje nossa Ciranda Virtual está muito divertida. 

Escolhi um título de uma história de quando eu era pequena como vocês. 

Amava ouvir meu pai contar esta história.  

Sabe por quê? 

Porque eu também vivia me perguntando por que as coisas tinham nomes tão estranhos. 

Também deixei um vídeo da Turma do quintal da Cultura que também gosta desta 

história. Vamos Lá! 

 

A pró Carol gravou uma vídeo-aula contando qual história vamos conhecer. 

 

https://youtu.be/fCcngDm3lUY  
https://www.youtube.com/watch?v=nHeIslmczpg  

 

 

English time:  

 

September, Friday,11th, 2020 – Sexta-feira, 11 de setembro de 2020 

Hoje vamos assistir um vídeo dos Teachers . 

 

Momento – LIV   

 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana com o LIV em Casa, convidamos vocês para refletirem sobre o poder de 

cultivar emoções positivas em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de 

positividade.  

Quando estimulamos emoções positivas, nos abrimos para o novo com esperança e alegria 

e atraímos as pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar dos mesmos 

sentimentos. Tais sentimentos nos inspiram a agir sempre com o melhor de nós.   

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre o amor e 

a paz no mundo.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

https://youtu.be/fCcngDm3lUY
https://www.youtube.com/watch?v=nHeIslmczpg


Depois, dialogue com a criança sobre o poder do amor, da alegria, da esperança, e da 

paz em nossos corações. Leve a refletir sobre a contribuição que ela pode dar a este 

mundo.   

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ 

 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no google classroom. Vamos adorar 

receber.  

 

Até a próxima. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ

