
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magia está no ar! Com os contos de fada nós podemos construir 

viagens ao mundo encantado da imaginação! 

Vamos trocar informações, vivências e descobrir o encantamento 

para deste universo, na qual vocês são convidados a participarem com 

alegria desta semana cheia de surpresa! 

Preparados?1, 2, 3 e já!   

Pirlimpimpim! 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 06 de novembro 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: Escrita na pauta  

 

OBJETIVO: Compor letras minúsculas de impressa e cursiva na pauta. 

Vamos brincar de construir escrita na pauta! 

Eu sei que vocês gostam muito de usar o livro Construindo a Escrita, hoje na nossa aula 

online, vamos fazer comparações das letras minúscula de impressa e cursiva na pauta. 

Vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a letra cursiva. 

Na nossa aula vamos realizar as páginas 32, 33 e 34. 

 

Acesse o link e divirta-se com o nosso alfabeto! 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Apreciar os contos de fadas e desenvolver a habilidade de leitura. 

 

A MAGIA ESTÁ NO AR! PIRLIMPIMPIM! 

 

Ciranda virtual, ciranda virtual!   Obá 

Hoje iremos apreciar na ciranda da aula remota: a contação do conto “Rapunzel”, pelo 

Varal de história. 

Na nossa aula online este momento será muito divertido, pois todos deverão estar com 

um adereço de príncipe ou princesa. 

Vamos assistir ao vídeo e juntos construir a ilustração da parte preferida. 

 

Segue o link da nossa história. Pirlimpimpim! 

https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk 

 
  

English time:  

 

November, Friday, 06th, 2020 -  Sexta-feira, 06 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song”  

Assistir ao vídeo da teacher Ananda  falando sobre as roupas que ela usa. 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU
https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk


Movimento – Educação Física   
 

Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar os saltitos, saltos e 

saltões.  

 

Materiais: 

- Uma toalha 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link e divirta-se! 

 

https://youtu.be/pCe0ADA4tfE 

 
 

Bom fim de Semana!! 
 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 06 de novembro 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: Escrita na pauta  

 

OBJETIVO: Compor letras minúsculas de impressa e cursiva na pauta. 

https://youtu.be/pCe0ADA4tfE


Vamos brincar de construir escrita na pauta! 

Eu sei que vocês gostam muito de usar o livro Construindo a Escrita, hoje na nossa aula 

online, vamos fazer comparações das letras minúscula de impressa e cursiva na pauta. 

Vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a letra cursiva. 

Na nossa aula vamos realizar as páginas 32, 33 e 34. 

 

Acesse o link e divirta-se com o nosso alfabeto! 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Apreciar os contos de fadas e desenvolver a habilidade de leitura. 

 

A MAGIA ESTÁ NO AR! PIRLIMPIMPIM! 

 

Ciranda virtual, ciranda virtual!   Obá 

Hoje iremos apreciar na ciranda da aula remota: a contação do conto “Rapunzel”, pelo 

Varal de história. 

Na nossa aula online este momento será muito divertido, pois todos deverão estar com 

um adereço de príncipe ou princesa. 

Vamos assistir ao vídeo e juntos construir a ilustração da parte preferida. 

 

Segue o link da nossa história. Pirlimpimpim! 

https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk 

 
  

English time:  

 

November, Friday, 06th, 2020 -  Sexta-feira, 06 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song”  

Assistir ao vídeo da teacher Ananda  falando sobre as roupas que ela usa. 

 

 

 

 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU
https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk


LIV:  

 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Já estamos quase no final do ano não é mesmo? Esse ano veio carregado de surpresas, 

algumas boas, e outras nem tanto. Foi um ano diferente, de intensas emoções. Diante 

do cenário que estamos vivendo, o medo se tornou bem presente, e tivemos que aprender 

a lidar com ele para seguir a vida.  

Assim, também devemos ensinar nossas crianças, afinal o medo é uma emoção que faz 

parte do nosso viver.  

Nesta semana, o LIV em casa traz um desenho infantil muito interessante que fala 

sobre esta emoção. Ele nos ajuda a identificá-la, pois as vezes é confundida com 

tristeza. Ele também nos ajuda a compreender que o medo é uma emoção necessária, e 

não precisamos e nem devemos sentir vergonha de expressá-lo. 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança. Pergunte qual foi a parte 

que ela mais gostou, o que ela aprendeu, e o que acontece com o corpo das pessoas 

quando ela sente medo.  

Depois peça para a criança fazer um desenho do medo. Veja a forma e as cores que ela 

usa. Se puder, faça um desenho sobre o medo também. Depois dialoguem juntas sobre 

esta emoção e juntos pensem em alternativas para aprender a lidar com ela.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

RECADINHO DA PRÓ CAMILA: 

Na segunda-feira será nosso teatrinho de bonecos e bonecas. Espero 

vocês bem arrumadinhos com os figurinos. Use a criatividade e 

improviso. 

Beijinhos de coração! 

Bom fim de Semana!!  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ

