
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 25 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 participar de uma leitura e uma pintura bem divertida! 

Para isso precisaremos de lápis de cores coloridos e muita atenção. Iremos ler os nomes 

das cores e pintar observando atentamente os modelos de letras que o nosso livro 

Construindo a Escrita nos apresenta na página 23. 

E para ficar ainda mais esperto, realize em casa a leitura do lindo poema “As Borboletas” 

no livro Construindo a Escrita na página 24. Este poema, além de bonito está escrito 

com letras diferentes. FIQUE ATENTO! 

 

Veja também o vídeo “Ensinar o alfabeto” no link abaixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk 

  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Os Sentidos 
 

OBJETIVO: Identificar a função de cada sentido do nosso corpo. 

 

O nosso corpinho é cheio de novidades! E os sentidos é uma delas, pois nos permite 

perceber tudo que está a nossa volta. Nesta semana vimos um vídeo que nos mostrou a 

função de cada órgão do sentido. Vamos relembrar na nossa aula remota e realizar as 

atividades no módulo 2 nas páginas 352, 353 e 354.  

 Após nossa aula, você poderá dar continuidade aos estudos realizando as atividades nas 

páginas 355, 356 e 357. Assim, você ficará ainda mais esperto! 

 

 

PARA LER JUNTO COM A FAMÍLIA: Ciranda e reconto com arte online 

 

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

 

Ouvir e ler histórias é sempre muito bom! Como estamos iniciando a primavera, trouxe 

uma historinha bem legal para você se alegrar que fala sobre o perfume das flores e a 

beleza dos jardins. Vamos assistir ao vídeo “HISTÓRIA INFANTIL FLORES, CORES, 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk


PERFUME – Primavera” e em seguida faça uma bela arte no caderno de desenho 

representando a linda primavera! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g 

 

 

English time:  

September, Friday, 25th, 2020 – Sexta-feira, 25 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje, vamos abrir o livro na página 52. Vamos assistir ao vídeo e desenhar uma linha 

ligando cada criança ao membro da família que aparece no vídeo. 

Agora vamos assistir a um desenho? Curious George em um momento de família que ele 

adora! https://www.youtube.com/watch?v=zEdC2OB6RB4 

Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

 

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

psicomotores como por exemplo lateralidade, equilíbrio e destreza. 

 

Materiais: 

- Baldes, bacias, garrafas ou latas; 

- Fita adesiva; 

- Bolinhas de papel ou meias; 

- Uma colher grande.  

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

 

Acesse o link que Professor Daniel mandou para vocês. 

https://youtu.be/j570m8cy-zA 

 

Hoje teremos nosso grupão o link para trocar de sala 

estará no chat do meet da sala de aula. 

GRUPÃO DA PRIMAVERA 

https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g
https://www.youtube.com/watch?v=zEdC2OB6RB4
https://youtu.be/j570m8cy-zA


EIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 25 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 1oC – Prós Márcia, Renata LIV, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de letras. 

 

Hoje na nossa aula online, vamos participar de uma leitura e uma pintura bem divertida! 

Para isso precisaremos de lápis de cores coloridos e muita atenção. Iremos ler os nomes 

das cores e pintar observando atentamente os modelos de letras que o nosso livro 

Construindo a Escrita nos apresenta na página 23. 

E para ficar ainda mais esperto, realize em casa a leitura do lindo poema “As Borboletas” 

no livro Construindo a Escrita na página 24. Este poema, além de bonito está escrito 

com letras diferentes. FIQUE ATENTO! 

 

Veja também o vídeo “Ensinar o alfabeto” no link abaixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk 

  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Os Sentidos 
 

OBJETIVO: Identificar a função de cada sentido do nosso corpo. 

 

O nosso corpinho é cheio de novidades! E os sentidos é uma delas, pois nos permite 

perceber tudo que está a nossa volta. Nesta semana vimos um vídeo que nos mostrou a 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk


função de cada órgão do sentido. Vamos relembrar na nossa aula remota e realizar as 

atividades no módulo 2 nas páginas 352, 353 e 354.  

 Após nossa aula, você poderá dar continuidade aos estudos realizando as atividades nas 

páginas 355, 356 e 357. Assim, você ficará ainda mais esperto! 

 

 

PARA LER JUNTO COM A FAMÍLIA: Ciranda e reconto com arte online 

 

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

 

Ouvir e ler histórias é sempre muito bom! Como estamos iniciando a primavera, trouxe 

uma historinha bem legal para você se alegrar que fala sobre o perfume das flores e a 

beleza dos jardins. Vamos assistir ao vídeo “HISTÓRIA INFANTIL FLORES, CORES, 

PERFUME – Primavera” e em seguida faça uma bela arte no caderno de desenho 

representando a linda primavera! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g 

 

 

English time:  

September, Friday, 25th, 2020 – Sexta-feira, 25 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje, vamos abrir o livro na página 52. Vamos assistir ao vídeo e desenhar uma linha 

ligando cada criança ao membro da família que aparece no vídeo. 

Agora vamos assistir a um desenho? Curious George em um momento de família que ele 

adora! 

https://www.youtube.com/watch?v=zEdC2OB6RB4 

 

Momento LIV: 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Entramos na primavera, não é mesmo? 

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

CRESCIMENTO!  

https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g
https://www.youtube.com/watch?v=zEdC2OB6RB4


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 

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.  

Hoje teremos nosso grupão o link para trocar de sala 

estará no chat do meet da sala de aula. 

GRUPÃO DA PRIMAVERA 

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

