
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 29 de outubro DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália 

 
 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Separação de sílabas / formação de palavras 

 

OBJETIVO: exercitar a separação de sílabas, formas novas palavras.  

 

Esta semana conhecemos muitos trava-línguas e também nos divertimos com eles. 

Nesta aula vamos conhecer os diferentes sons da letra R. Juntos vamos realizar as 

páginas 41 e 42 e aprender a formar novas palavras. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 39 e 40, lá iram formar 

novas palavras e desvendar alguns mistérios com a letra R. 

Vamos formar mais palavras? 

Acessem este link e se divirtam com o jogo: Pesca Letras. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/pescaLetras 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Papéis dos Membros da Família   

 

OBJETIVO: Conhecer os membros de uma família e suas funções  

 
Está sendo muito divertido fazer tantas descobertas sobre a família no modulo 3. 

Conhecemos as famílias dos nossos amigos, as histórias que cada um contou e muito 

mais. 

Na página 178 vamos conhecer um tipo de família, Vamos conversar sobre as 

características desta família e o papel de cada membro desta família. Nossas 

descobertas não param por aí. 

Na página 179 também vamos fazer descobertas, mas até o exercício 6. 

O exercício 7 da página 179 e a 180 vocês vão fazer depois da nossa aula online. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Conhecer o projeto Cirmen, construir uma lista com os contos 

conhecidos. 

 

OBJETIVO: Relembrar, nomear os contos de fadas conhecidos, Construir lista.  

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/pescaLetras


Hoje na nossa aula online vamos conversar sobre o nosso Cirmen, isto mesmo vamos 

construir uma lista com o nome de muitas histórias divertidas e revisitar os contos de 

fadas que já conhecemos. 

 

Para isto acontecer, deixe seu caderno de desenho do seu ladinho porque vamos utilizar. 

 

Amanhã, teremos na ciranda literária a história de Chapeuzinho Vermelho, seria 

muito legal se você estivesse usando a fantasia dos personagens que compõem a 

história. Use a criatividade e improvise sua fantasia. Peça a mamãe para te filmar 

recontando a história, te fotografar fantasiado e postar esse material para compor 

o nosso Cirmen Produção de Texto. 

 

English time:  

October, Thursday, 29th, 2020 – Quinta-feira, 29 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati e fazer uma arte bem tradicional do 

Halloween: “Jack o Lantern”.  

Vamos precisar de: 

3 folhas de papel laranja  se não tiver laranja, pode pintar com o giz de cera) 

1 pedaço de papel verde 

1 pedaço de papel preto 

Quem não tiver esses papéis coloridos, pode pegar papel branco e pintar com lápis, giz 

de cera, tinta, como preferir ok. 

Tesoura 

Cola 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 29 de outubro DE 2020 – QUINTA-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: Separação de sílabas / formação de palavras 

 

OBJETIVO: exercitar a separação de sílabas, formas novas palavras.  

 

Esta semana conhecemos muitos trava-línguas e também nos divertimos com eles. 

Nesta aula vamos conhecer os diferentes sons da letra R. Juntos vamos realizar as 

páginas 41 e 42 e aprender a formar novas palavras. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar as páginas 39 e 40, lá iram formar 

novas palavras e desvendar alguns mistérios com a letra R. 

Vamos formar mais palavras? 

Acessem este link e se divirtam com o jogo: Pesca Letras. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/pescaLetras 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Papéis dos Membros da Família   

 

OBJETIVO: Conhecer os membros de uma família e suas funções  

 
Está sendo muito divertido fazer tantas descobertas sobre a família no modulo 3. 

Conhecemos as famílias dos nossos amigos, as histórias que cada um contou e muito 

mais. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/pescaLetras


Na página 178 vamos conhecer um tipo de família, Vamos conversar sobre as 

características desta família e o papel de cada membro desta família. Nossas 

descobertas não param por aí. 

Na página 179 também vamos fazer descobertas, mas até o exercício 6. 

O exercício 7 da página 179 e a 180 vocês vão fazer depois da nossa aula online. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Conhecer o projeto Cirmen, construir uma lista com os contos 

conhecidos. 

 

OBJETIVO: Relembrar, nomear os contos de fadas conhecidos, Construir lista.  

 
Hoje na nossa aula online vamos conversar sobre o nosso Cirmen, isto mesmo vamos 

construir uma lista com o nome de muitas histórias divertidas e revisitar os contos de 

fadas que já conhecemos. 

 

Para isto acontecer, deixe seu caderno de desenho do seu ladinho porque vamos utilizar. 

 

Amanhã, teremos na ciranda literária a história de Chapeuzinho Vermelho, seria 

muito legal se você estivesse usando a fantasia dos personagens que compõem a 

história. Use a criatividade e improvise sua fantasia. Peça a mamãe para te filmar 

recontando a história, te fotografar fantasiado e postar esse material para compor 

o nosso Cirmen Produção de Texto. 

 

English time:  

October, Thursday, 29th, 2020 – Quinta-feira, 29 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati e fazer uma arte bem tradicional do 

Halloween: “Jack o Lantern”.  

Vamos precisar de: 

3 folhas de papel laranja  se não tiver laranja, pode pintar com o giz de cera) 

1 pedaço de papel verde 

1 pedaço de papel preto 



Quem não tiver esses papéis coloridos, pode pegar papel branco e pintar com lápis, giz 

de cera, tinta, como preferir ok. 

Tesoura 

Cola 

 

 

 

 

 


