
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana é muito especial porque estamos juntos novamente! 

Venha se divertir e aprender muitas coisas novas para ficar cada dia 

mais esperto! 

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 23 de Outubro 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-Uso da pauta 

 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

 

OBJETIVO: Apresentar os espaços da pauta para a escrita cursiva. 

 

Chegou um momento muito importante e que precisamos ter olhos bem atentos! Vamos 

realizar uma atividade no nosso Livro: Construindo a Escrita e precisaremos de muita 

atenção ao que a pró irá dizer e mostrar durante a nossa aula online.  

Vamos iniciar conhecendo umas linhas que chamamos de pauta grande e pauta pequena! 

Você já ouviu falar destas linhas? Então venha participar do nosso encontro e realizar 

as atividades nas páginas 25, 26 e 27. 

 

Veja o vídeo com a música “Sabiá na Gaiola” e treine um pouco mais a sua leitura 

acessando o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UdMKaIlGM 

 

Para casa: Aceite este desafio! Crie o máximo de palavras que você puder usando as 

letras expostas no livro Construindo a Escrita página 28. 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Despertar o gosto por histórias infantis e desenvolver a habilidade de 

leitura. 

 

Obá! Hoje temos um conto muito interessante! 

Fiquem bem atentos e participe desse momento mágico da leitura junto com a pró que 

irá colocar o vídeo com a história “Os Músicos de Bremen - Histórias infantis em 

português”. Após a nossa ciranda virtual, vamos dialogar sobre o seu entendimento 

acerca do conto. E, após nossa aula online, desenhe a parte da história que você mais 

gostou e escreva sobre ela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqonsl7pWdo 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

October, Friday, 23rd, 2020 – Sexta-feira, 23 de outubro de 2020 

Good Morning! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UdMKaIlGM
https://www.youtube.com/watch?v=Dqonsl7pWdo


Hoje vai ser um “Game day “ !! Vamos jogar ao vivo com o teacher! 

Será que vocês vão acertar todas as respostas? 

Espero que sim !! 

 

Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

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

atenção, concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores. 

 

Materiais: 

- Papelão; 

- Rolos de papel higiênico; 

- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais. 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 
https://youtu.be/cIMTvxVzh8E 

 

Bom fim de Semana!! 
 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 23 de Outubro 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa-Uso da pauta 

 

ATIVIDADE: Livro Construindo a Escrita  

https://youtu.be/cIMTvxVzh8E


 

OBJETIVO: Apresentar os espaços da pauta para a escrita cursiva. 

 

Chegou um momento muito importante e que precisamos ter olhos bem atentos! Vamos 

realizar uma atividade no nosso Livro: Construindo a Escrita e precisaremos de muita 

atenção ao que a pró irá dizer e mostrar durante a nossa aula online.  

Vamos iniciar conhecendo umas linhas que chamamos de pauta grande e pauta pequena! 

Você já ouviu falar destas linhas? Então venha participar do nosso encontro e realizar 

as atividades nas páginas 25, 26 e 27. 

 

Veja o vídeo com a música “Sabiá na Gaiola” e treine um pouco mais a sua leitura 

acessando o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UdMKaIlGM 

 

Para casa: Aceite este desafio! Crie o máximo de palavras que você puder usando as 

letras expostas no livro Construindo a Escrita página 28. 

 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Despertar o gosto por histórias infantis e desenvolver a habilidade de 

leitura. 

 

Obá! Hoje temos um conto muito interessante! 

Fiquem bem atentos e participe desse momento mágico da leitura junto com a pró que 

irá colocar o vídeo com a história “Os Músicos de Bremen - Histórias infantis em 

português”. Após a nossa ciranda virtual, vamos dialogar sobre o seu entendimento 

acerca do conto. E, após nossa aula online, desenhe a parte da história que você mais 

gostou e escreva sobre ela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqonsl7pWdo 

 

English time: Ver sala do classroom 

 
October, Friday, 23rd, 2020 – Sexta-feira, 23 de outubro de 2020 

Good Morning! 

Hoje vai ser um “Game day “ !! Vamos jogar ao vivo com o teacher! 

Será que vocês vão acertar todas as respostas? 

Espero que sim !! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UdMKaIlGM
https://www.youtube.com/watch?v=Dqonsl7pWdo


MOMENTO LIV 

 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esperamos que tenham aproveitado bem esse momento de recesso das crianças. Criar 

memórias afetivas é fundamental para o desenvolvimento delas.  

Nesta semana, convidamos vocês para construírem um cartaz junto com as crianças 

(pode unir folhas de ofício, folhas de caderno, usar uma cartolina ou qualquer outro 

material disponível). Neste cartaz vocês contarão através de imagens (desenhos feitos 

pelas crianças, fotos, ou imagens recortadas) as pequenas e grandes alegrias destas 

férias, como por exemplo: o dia na praia, o presente que ganhou no dia das crianças, o 

almoço em família, a contação de histórias antes de dormir, o filme ou desenho que 

assistiram juntos, entre outros. Busquem destacar com eles os momentos positivos e 

considerem que as alegrias estão presentes não só nos momentos grandiosos, mas 

também nos mais simples, como um café da manhã compartilhado em família ou um 

abraço afetuoso antes de dormir.  

Assim, embaixo de cada imagem destaque a emoção presente naquele momento (amor, 

alegria, contentamento, calma, medo, entre outras)  

 

Se puder, compartilhe este trabalho com a gente aqui no Google Classroom. Vamos 

adorar ver a produção de vocês.  

 

Para contextualizar com a atividade segue abaixo o vídeo musical das pequenas alegrias. 

Aproveite para cantar e dançar com eles.  

 

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

 

 Até a próxima! 

 

 

Bom fim de Semana!! 
 

 

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

