
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 28 de outubro de 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Estudo da Língua - R 

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual = trava língua e os sons da letra R 

 

Este capítulo está cheio de brincadeiras com estes trava-língua. 

Vocês conhecem o “rato que roeu a roupa do rei de Roma”? 

Este trava língua é uma tradição, nossos avós e pais já brincavam. 

Chegou a nossa vez! Vamos aprender e nos divertir durante a realização das páginas 36 

e 37. 

Para vocês conhecerem mais algumas trava-línguas, depois da nossa aula online realizem 

as páginas 34 e 35 e se divirtam um pouco mais. 

Para vocês treinarem mais um pouco de trava-língua, deixei um vídeo muito divertido. 

https://youtu.be/vlidi8v0UxQ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Organizando informações em tabelas e gráficos. 

 

Objetivos: Conhecer a funcionalidade de um gráfico, registrar por meio de 

contagem. 

 

Na nossa aula de hoje, vamos ajudar Duda. 

Ela precisa fazer uma contagem de meninos e meninas, mas não sabe como organizar 

esta contagem. 

Vamos juntos construir um gráfico e realizar as atividades das páginas 113 e 114. 

Atenção pessoal, vocês podem realizar as atividades da página 112 e descobrir o que 

Beca e Nina estão mostrando. 

 

 

 

 

https://youtu.be/vlidi8v0UxQ


English time:  

October, Wednesday, 28st, 2020 – Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Ontem falamos sobre uma festa tradicional de alguns países da língua inglesa não foi? 

Você lembra o nome? Halloween...Isso mesmo! 

Vamos conhecer um pouco das tradições dessa festa super legal. É só acessar a 

apresentação do Power Point e veja quanta coisa divertida tem nessa comemoração. 

 

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=SxMrllcJPlc


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 28 de outubro de 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Estudo da Língua - R 

 

OBJETIVO: Identificar o portador textual = trava língua e os sons da letra R 

 

Este capítulo está cheio de brincadeiras com estes trava-língua. 

Vocês conhecem o “rato que roeu a roupa do rei de Roma”? 

Este trava língua é uma tradição, nossos avós e pais já brincavam. 

Chegou a nossa vez! Vamos aprender e nos divertir durante a realização das páginas 36 

e 37. 

Para vocês conhecerem mais algumas trava-línguas, depois da nossa aula online realizem 

as páginas 34 e 35 e se divirtam um pouco mais. 

Para vocês treinarem mais um pouco de trava-língua, deixei um vídeo muito divertido. 

https://youtu.be/vlidi8v0UxQ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Organizando informações em tabelas e gráficos. 

 

Objetivos: Conhecer a funcionalidade de um gráfico, registrar por meio de 

contagem. 

https://youtu.be/vlidi8v0UxQ


Na nossa aula de hoje, vamos ajudar Duda. 

Ela precisa fazer uma contagem de meninos e meninas, mas não sabe como organizar 

esta contagem. 

Vamos juntos construir um gráfico e realizar as atividades das páginas 113 e 114. 

Atenção pessoal, vocês podem realizar as atividades da página 112 e descobrir o que 

Beca e Nina estão mostrando. 

 

 

English time:  

October, Wednesday, 28st, 2020 – Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Ontem falamos sobre uma festa tradicional de alguns países da língua inglesa não foi? 

Você lembra o nome? Halloween...Isso mesmo! 

Vamos conhecer um pouco das tradições dessa festa super legal. É só acessar a 

apresentação do Power Point e veja quanta coisa divertida tem nessa comemoração. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Conhecer novos símbolos da notação musical. 

Experimentar como funcionam os símbolos aprendidos. 

 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas as crianças as figuras da notação musical a serem introduzidas 

neste momento. Após apresentação das novas figuras, seu efeito real em músicas será 

demonstrado com canções que usam para serem executadas.  

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/gLzCgurdl5E 

Vamos ouvir mais um pouco sobre as semibreves, mínimas e semínimas, também vamos 

ver a pausa para cada um destes valores rítmicos. 

 

https://youtu.be/gLzCgurdl5E

