
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olá Turminha linda! 

 

Estamos em uma semana muito especial, pois é comemorado o início da primavera! 

Vocês farão muitas descobertas com as nossas aulas online e as atividades 

realizadas juntos e individualmente. 

Estamos esperando vocês com o coração florido e cheio de alegria! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 21 de setembro 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 1oA – Prós Renata LIV, Carol, Natália 

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



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa / Geografia 

 

ATIVIDADE: Escola /Produção de escrita 

 

OBJETIVO: Desenvolver a orientação espacial dos alunos e identificar a posição 

relativa dos objetos tendo como referencial o próprio corpo.  

 

Olá meus lindos alunos! 

Vamos observar atentamente o quarto do nosso amigo Luquinha e perceber a localização 

dos objetos que estão dispostos neste cômodo? Precisamos ficar atentos a posição de 

cada objeto para juntos, durante a aula online, realizarmos as atividades no módulo 2 

nas páginas 288 e 289.  

E para ampliarmos nossos conhecimentos, complemente seus estudos com a “Atividade 

de casa” sobre a sua moradia realizando individualmente a leitura e tarefa na página 

290. 

A aula remota vai ser muito interessante! 

Venha participar! 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Moradia  

 

OBJETIVO: Refletir sobre os cuidados com a sua moradia. Comparar diferentes tipos 

de moradia. 

Meus lindos, gostaria de saber como vocês cuidam do lugar onde vocês moram? O que 

cada um costuma fazer para preservar a sua moradia?  

Hoje iremos conhecer diversos tipos de moradia com o vídeo que a pró irá mostrar e 

dialogaremos a respeito das diferenças de cada uma. Vamos ter “visão de águia” para 

perceber cada característica das moradias apresentadas. 

Logo após as nossas observações realizaremos juntos as atividades nas páginas 291 e 

293. 

Vídeo Tipos de moradia. 

https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ 

 

Turminha, hoje comemoramos o dia da árvore. Deixei um vídeo com uma música bem 

legal. Corre lá e acesse o link para ver, ouvir e cantar. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag


English time:  

 

September, Monday, 21st, 2020 -  Segunda-feira, 21 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hello guys. Como foram de final de semana? 

Vamos seguir conhecendo mais sons da língua inglesa. 

Hoje vamos ver que som as letras C e H formam juntas? 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok. 

 

 
MOMENTO LIV: 

 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Entramos na primavera, não é mesmo? 

É tempo de renovação, florescimento, mudanças, transformações, esperança, 

CRESCIMENTO!  

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o 

melhor que pudermos ser. 

 Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a 

ALEGRIA, esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe 

natureza pode nos proporcionar tão bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente como ela desejar.  

Segue o link do vídeo musical abaixo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4
https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo


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? 

Como ela se sente quando está desfrutando da natureza? 

O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza? 

A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? 

O que a natureza espera de nós? 

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

Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela 

nos traz e como a natureza nos faz bem.  

Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as 

benesses da natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no jardim, 

o colorido das flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a importância 

e o valor da natureza e como devemos cuidar dela.  

Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com todas 

as suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!! 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 21 de setembro 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 1C – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa / Geografia 

 

ATIVIDADE: Escola /Produção de escrita 

 

OBJETIVO: Desenvolver a orientação espacial dos alunos e identificar a posição 

relativa dos objetos tendo como referencial o próprio corpo.  

 

Olá meus lindos alunos! 

Vamos observar atentamente o quarto do nosso amigo Luquinha e perceber a localização 

dos objetos que estão dispostos neste cômodo? Precisamos ficar atentos a posição de 

cada objeto para juntos, durante a aula online, realizarmos as atividades no módulo 2 

nas páginas 288 e 289.  

E para ampliarmos nossos conhecimentos, complemente seus estudos com a “Atividade 

de casa” sobre a sua moradia realizando individualmente a leitura e tarefa na página 

290. 

A aula remota vai ser muito interessante! 

Venha participar! 

 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Moradia  

 

OBJETIVO: Refletir sobre os cuidados com a sua moradia. Comparar diferentes tipos 

de moradia. 

Meus lindos, gostaria de saber como vocês cuidam do lugar onde vocês moram? O que 

cada um costuma fazer para preservar a sua moradia?  



Hoje iremos conhecer diversos tipos de moradia com o vídeo que a pró irá mostrar e 

dialogaremos a respeito das diferenças de cada uma. Vamos ter “visão de águia” para 

perceber cada característica das moradias apresentadas. 

Logo após as nossas observações realizaremos juntos as atividades nas páginas 291 e 

293. 

Vídeo Tipos de moradia. 

https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ 

 

Turminha, hoje comemoramos o dia da árvore. Deixei um vídeo com uma música bem 

legal. Corre lá e acesse o link para ver, ouvir e cantar. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag  

 

 

English time:  

 

September, Monday, 21st, 2020 -  Segunda-feira, 21 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hello guys. Como foram de final de semana? 

Vamos seguir conhecendo mais sons da língua inglesa. 

Hoje vamos ver que som as letras C e H formam juntas? 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok. 

 

TEATRO 

 

Trava-Língua no Reino das Águas Claras 

Olá Meus Amores! Nadamos tanto no nosso Baile Aquático que olha só aonde chegamos... 

No Reino Das Águas Claras  e encontramos a bonequinha Emília! 

Oba!!!!!!! Hoje brincaremos de trava-língua com a Pró Cami! E imagina só... Emília 

conheceu esta brincadeira também! É só apertar o play no Link da vídeo-aula de pró 

Cami e verão a Emília brincando de trava-língua! 

https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4


VER Vídeo Pró Cami: : Trava-língua no Reino das Águas Claras! 

Deixamos em anexo sugestão de trava-línguas para vocês brincarem em casa! Beijinhos, 

Pró Cami 

https://www.youtube.com/watch?v=syBhbQQHZ6Y&t=7s 

Segue abaixo o link com uma coleção de trava-línguas organizada por nível de 

dificuldade. Você pode simplificá-los, adequando-os às crianças. Explicite o sentido das 

palavras desconhecidas. A recitação deve começar devagar, concentrando-se na 

precisão da pronúncia. 

DIVIRTA-SE!!!! 

http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-

criancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou

%20pronunciar%20as%20palavras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=syBhbQQHZ6Y&t=7s
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-criancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou%20pronunciar%20as%20palavras
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-criancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou%20pronunciar%20as%20palavras
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-criancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou%20pronunciar%20as%20palavras

