
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta semana vamos mergulhar no Universo dos contos de fadas e 

fazer grandes descobertas. 

Vamos relembrar das histórias que vocês mais gostam e descobrir 

as histórias preferidas dos nossos colegas. 

Preparados? Tenho certeza que será uma semana MARAVILHOSA! 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 26 de Outubro 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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Renata LIV, Natália, Carol 

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

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Trava línguas / Leitura  

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual-trava-línguas, ler, recitar e escrever 

um trava-língua. 

 

A turma do Eleva está cheia de novidades, vamos iniciar o capítulo 8 com um tipo de 

texto muito divertido. 

Vamos conhecer muitos travas-línguas treinar e enrolar a língua para realizar a leitura 

da página 30. 

Conseguiu? 

Vamos conhecer estes dois travas-línguas da página 32, vamos brincar com estes textos 

e dessa vez não vamos enrolar a língua. Ufa, vamos beber uma água e continuar nossas 

atividades realizando a página 33. 

Deixei dois links para vocês assistirem e ir treinando. 

https://youtu.be/l0qEC-SwcsM 

https://youtu.be/sUAtpk2H9qI 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Espaços Públicos 

 

OBJETIVO: Identificar as paisagens, nomear atividades de lazer, desenvolver 

noções de cuidado e regras de convívio. 

Brincar é bom demais não é mesmo? 

E neste momento que estamos passando, como vocês estão brincando? 

Do que mais vocês gostam de fazer? 

No capítulo 8 do nosso módulo, vamos aprender sobre os diferentes tipos de espaços 

que podemos conviver. 

Vamos realizar a página 247 e fazer descobertas sobre as atividades de lazer. 

Na página 249, vamos conhecer as diferenças entre espaço Público e Privado. 

Vamos fazer muitas descobertas. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 248 e 250 e conhecer um 

pouco mais sobre este assunto. 

Acesse o link que deixei para vocês e façam novas descobertas. 

https://youtu.be/10Um-fJTGZI 

 

 

 

https://youtu.be/l0qEC-SwcsM
https://youtu.be/sUAtpk2H9qI
https://youtu.be/10Um-fJTGZI


English time:  

 
Data: October, Monday, 26th, 2020 – Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

How are you? Como hoje é segunda-feira, vamos estudar uma nova letra do alfabeto 

inglês e o som que ela faz ok. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cOTbc54ogOw 

Em um papel ou no caderno de desenho vamos fazer bem grande a letra H no meio e 

escolher 2 palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

Momento LIV:  

 

Olá família, como vocês estão? 

A proposta desta semana do LIV em casa é a gente aprofundar um pouco mais sobre o 

medo. Esta emoção que as vezes toma conta da gente, e rouba a nossa paz e 

tranquilidade. Assim, quanto mais cedo aprendermos a lidar com esse sentimento, 

melhor saberemos conduzir nossas ações.  

Como já dissemos, o medo é uma emoção natural do ser humano, necessária para sua 

adaptação e sobrevivência. O grande problema é quando o medo é apenas fruto da nossa 

imaginação, e extrapola os limites da razoabilidade.  

Uma das primeiras tarefas ao conversar sobre o medo com a criança, é sempre dizer a 

verdade e nunca enganá-la. Lembre-se, quando trabalhamos com a verdade ensinamos a 

criança confiar em nós. Apenas precisamos adaptar a nossa linguagem ao seu nível de 

maturidade, mas sempre com a verdade. 

Portanto, leve o medo da criança a sério, nunca a critique, nem a ridicularize. Dê 

credibilidade aos seus sentimentos e a ajude a falar sobre suas ansiedades. 

Desta forma, para ajudá-los nesta missão, seguem abaixo algumas atividades muito 

interessantes e prazerosas.  

 

Primeiramente passe o vídeo musical que segue em anexo e convide a criança para cantar 

e dançar.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6BNTmJiOkoA 

https://www.youtube.com/watch?v=cOTbc54ogOw
https://www.youtube.com/watch?v=6BNTmJiOkoA


 

Após passar o vídeo musical, converse com a criança sobre a música, e construa com ela 

uma lista sobre os medos reais (aqueles que protegem) e os imaginários (apenas 

assustam).  

Exemplo: medo de altura, e medo de entrar no mar (medo de se afogar), são medos que 

nos protegem e nestas circunstâncias devemos agir com prudência. Medo de bruxa ou 

de fantasma é somente fruto imaginação e diante dele devemos nos concentrar no que 

é real.  

Por fim, sempre que puder, brinque de esconde-esconde com a criança. Essa brincadeira 

ajuda a criança a superar o medo do abandono e da separação, pois permite que ela 

enfrente de uma maneira individual, o medo de ficar sozinha.  

 

Boa diversão!! 
 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 
 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 26 de Outubro 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 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Trava línguas / Leitura  

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual-trava-línguas, ler, recitar e escrever 

um trava-língua. 



A turma do Eleva está cheia de novidades, vamos iniciar o capítulo 8 com um tipo de 

texto muito divertido. 

Vamos conhecer muitos travas-línguas treinar e enrolar a língua para realizar a leitura 

da página 30. 

Conseguiu? 

Vamos conhecer estes dois travas-línguas da página 32, vamos brincar com estes textos 

e dessa vez não vamos enrolar a língua. Ufa, vamos beber uma água e continuar nossas 

atividades realizando a página 33. 

Deixei dois links para vocês assistirem e ir treinando. 

https://youtu.be/l0qEC-SwcsM 

https://youtu.be/sUAtpk2H9qI 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Espaços Públicos 

 

OBJETIVO: Identificar as paisagens, nomear atividades de lazer, desenvolver 

noções de cuidado e regras de convívio. 

Brincar é bom demais não é mesmo? 

E neste momento que estamos passando, como vocês estão brincando? 

Do que mais vocês gostam de fazer? 

No capítulo 8 do nosso módulo, vamos aprender sobre os diferentes tipos de espaços 

que podemos conviver. 

Vamos realizar a página 247 e fazer descobertas sobre as atividades de lazer. 

Na página 249, vamos conhecer as diferenças entre espaço Público e Privado. 

Vamos fazer muitas descobertas. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 248 e 250 e conhecer um 

pouco mais sobre este assunto. 

Acesse o link que deixei para vocês e façam novas descobertas. 

https://youtu.be/10Um-fJTGZI 

 

 

English time:  

 
Data: October, Monday, 26th, 2020 – Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

How are you? Como hoje é segunda-feira, vamos estudar uma nova letra do alfabeto 

inglês e o som que ela faz ok. 

https://youtu.be/l0qEC-SwcsM
https://youtu.be/sUAtpk2H9qI
https://youtu.be/10Um-fJTGZI


Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cOTbc54ogOw 

Em um papel ou no caderno de desenho vamos fazer bem grande a letra H no meio e 

escolher 2 palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

Teatro: 

Qual Personagem Você Quer Ser? 

Meus amores,  

Na aula passada conhecemos a historinha de “Loja de Brinquedos” e já iniciamos o ensaio 

do nosso teatrinho que faremos na semana do dia 9 e 11 de Novembro na nossa salinha 

virtual mesmo! (Dia 9 para quem tem aula de teatro nas segundas e dia 11 para quem tem 

aula de teatro nas quartas!). 

Hoje no nosso encontro on-line continuaremos o ensaio!  

Lembrando... Eu, pró Cami, farei o personagem do dono da Loja! E vocês farão os 

brinquedos da loja... Oba!!!!! Está sendo muito divertido!  

Pensem, escolham e criem o personagem de vocês! Que brinquedo vocês gostariam de 

ser, de representar? Bonecos Soldados? Bonecas de pano? De lata? De madeira, 

parecido com o Pinóquio? Monstrinhos? Boneca Sereia? Boneca Fada, Boneca Bruxinha?  

Bichinhos de Pelúcia? Dinossauros? Boneco Jogador de Futebol? Boneco de Mola? Usem 

a imaginação e criem o figurino com o que tiverem em casa, vão lá ao guarda-roupa, pega 

roupas,  adereços e começa a criar o figurino para o dia do teatrinho! Dia 9 ou 11! 

Beijinhos, 

Pro Cami! 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOTbc54ogOw
https://www.youtube.com/watch?v=SxMrllcJPlc

