
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá Galerinha! 

 

Estamos em uma semana repleta de novidades! 

Vocês farão pesquisas, irão escrever, ler e saborear vivências muito 

interessantes. 

Agora, se preparem para uma viagem a terra do saber onde ser 

criança é uma aventura cheia de trocas. 

Estamos esperando vocês com o coração cheio de alegria! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 18 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  
 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

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 as páginas 18, 19 e 20 do livro Construindo a Escrita e fazer novas descobertas.  
 

 

Para fazer com a família:  
 

Pesquisa sobre os tipos de letras: 21 e 22 (produção individual). 

 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual e reconto de uma criança no seu canal online 

 

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

 

Amigos, hoje nossa Ciranda Virtual está muito interessante! 

Uma aluna do primeiro ano C realizou uma contação de história online! 

O título de sua história é: “Você troca? ”. 

 

E a pró Marcinha deixou também uma história muito engraçada: A galinha choca.  

Vamos apreciar as histórias, pois elas estão cobertas de diversão e deleite. 

 

https://youtu.be/cDannrBqmQc 

https://youtu.be/hbsIphUa9iA 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivo: 

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

psicomotores como por exemplo coordenação motora ampla, noção espaço-tempo, 

habilidade óculo-manual e tempo de reação. 

https://youtu.be/cDannrBqmQc
https://youtu.be/hbsIphUa9iA


Materiais: 

- Rolos de papel toalha; 

- Tesoura; 

- Papel; 

- Copos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link. 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU 

 

 

English time: Ver sala do classroom 
 

September, Friday, 18th, 2020 – Sexta-feira, 18 de setembro 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 39. Na primeira questão, desenhar como a criança 

está se sentindo no momento da tarefa.  

Depois fazer a atividade da página 40. Na primeira questão, conectar as figuras com os 

opostos dos sentimentos. Na segunda questão, identificar os sentimentos de cada 

quadro. Se a criança quiser, escrever o sentimento de cada figura.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 
Bom fim de Semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 18 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

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 as páginas 18, 19 e 20 do livro Construindo a Escrita e fazer novas descobertas.  
 

 

Para fazer com a família:  
 

Pesquisa sobre os tipos de letras: 21 e 22 (produção individual). 

 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual e reconto de uma criança no seu canal online 

 

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

 

Amigos, hoje nossa Ciranda Virtual está muito interessante! 

Uma aluna do primeiro ano C realizou uma contação de história online! 

O título de sua história é: “Você troca? ”. 

 

E a pró Marcinha deixou também uma história muito engraçada: A galinha choca.  



Vamos apreciar as histórias, pois elas estão cobertas de diversão e deleite. 

https://youtu.be/cDannrBqmQc 

https://youtu.be/hbsIphUa9iA 

 

 

English time: Ver sala do classroom 
 

September, Friday, 18th, 2020 – Sexta-feira, 18 de setembro 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 39. Na primeira questão, desenhar como a criança 

está se sentindo no momento da tarefa.  

Depois fazer a atividade da página 40. Na primeira questão, conectar as figuras com os 

opostos dos sentimentos. Na segunda questão, identificar os sentimentos de cada 

quadro. Se a criança quiser, escrever o sentimento de cada figura.  

Ao final, podem colorir as figuras de forma livre. 

 
 

Momento – LIV   
 

Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem! Chegamos com mais novidades para 

essa semana e muita saudade de vocês! Temos recebido muitos feedbacks com fotos e 

relatos dessas atividades sendo realizadas em família e isso nos motiva e nos aproxima 

nesse momento de distanciamentos físicos.  

 

A nossa proposta é trabalhar um pouco a vergonha. Esse sentimento que nos incomoda, 

mas que é tão comum. O ideal é ensinar a criança a saber lidar com esse sentimento e 

explicar que cabe a ela decidir o quer fazer.  

 

Para tanto, segue em anexo um vídeo musical “Errar é humano” de Toquinho.  

Assista junto com a criança, e dialogue sobre o vídeo. Aproveite para compartilhar com 

ela suas experiências com este sentimento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q 

 

https://youtu.be/cDannrBqmQc
https://youtu.be/hbsIphUa9iA
https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q


Para expandir em família.  

 

Vamos brincar de “Você imita que eu te imito”. Quando for a sua vez de criar os 

movimentos a serem imitados, pense em algo que seja extravagante e até ridículo, para 

que a criança perceba que tudo bem expor-se. Sempre com bom humor! E lembre de 

inverter e seguir os comandos da criança sem reclamar, mesmo sendo bem ridículo ou 

estranho.  

Garanto que é diversão certa e boas risadas também.  

Vamos lá!!!  

Bom divertimento a todos! 

Se quiser, compartilhe conosco esta experiência aqui no Google Classroom.  

Até a próxima! 

 

 

Bom fim de Semana! 
 


