
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal! 

Esta semana vamos ter tantas novidades, muitos assuntos 

interessante para todos nós. 

Organizamos muitas atividades divertidas e que vão fazer vocês 

colocarem a “cuca” para trabalhar. 

Então vamos lá, espero por vocês! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 20 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 Carol, Daniel, Natália 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel  

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa e História 

ATIVIDADE: Criação de adivinhas 

 

OBJETIVO: Identificar as adivinhas como portador textual e uma brincadeira, 

identificar os personagens dos contos de fadas. 

 

Estamos construindo nosso livro do Cirmen. Este ano estamos revisitando os contos 

clássicos e as histórias que nós mais gostamos. 

Para deixar nosso livro mais divertido e interessante, na aula online vamos criar uma 

charadinha ou um o que é o que é com os personagens dos contos clássicos. 

Podemos deixar mais divertido, fazendo de conta que eles estão na pandemia. O que vocês 

acham? 

Vamos lá, mãos a obra. 
  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Quem fica com Quem? 

 

OBJETIVO: Identificar o movimento “mandão” dos grupos de letras. 

 

Obá letra cursiva. 

Vamos lá pessoal, para nossa aula de hoje vamos precisar de tinta e papel. Se você não 

tiver tinta em casa, podemos usar farinha de trigo ou areia. 

Juntos com a professora, vamos conhecer o movimento mandão de cada letra e descobrir 

de qual grupo elas pertencem. 

Vamos realizar a página 36 do livro Construindo a Escrita 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária 

 

OBJETIVO: Exercitar a escuta, respeitar as diferenças e conhecer a diversidade 

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda hoje está mais que Especial. 

Hoje vamos ouvir uma história de respeito ao outro e a importância de cuidar dos nossos 

amigos. 

Vamos assistir juntos ao vídeo: “Menino de todas as cores.” 



https://youtu.be/whrqcs6R8Pw 

 

Depois da nossa aula online você também pode conhecer a história: O cabelo de Lelê. 

https://youtu.be/_FRS63MaBhc 

 

 

English time:  

November, Friday, 20th, 2020 -  Sexta-feira, 20 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. Vamos abrir o work book na página 53. Na primeira questão, terminar o desenho 

de forma livre, colocando as partes do corpo que estão faltando. 

Depois fazer a atividade da página 54. Na primeira questão, ouvir o áudio 35 e numerar 

as partes do corpo de acordo com o que ouvirmos. Na segunda questão, continuar o 

desenho e colorir de forma livre. 

 

Movimento – Educação Física 

 
Objetivo: 

 

Através de um atividade lúdica, bem simples e divertida, trabalhar atenção, memória, 

coordenação óculo-manual e coordenação motora fina. 

 

Materiais: 

 

- Um prato fundo; 

- Um piloto; 

- Uma tampinha; 

- Pregador; 

- Copo; 

- Água.  

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

 

Acesse o link e divirta-se! https://youtu.be/WFPvySIxQAQ 

Bom fim de semana! 

https://youtu.be/whrqcs6R8Pw
https://youtu.be/_FRS63MaBhc
https://youtu.be/WFPvySIxQAQ


 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 20 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 e História 

ATIVIDADE: Criação de adivinhas 

 

OBJETIVO: Identificar as adivinhas como portador textual e uma brincadeira, 

identificar os personagens dos contos de fadas. 

 

Estamos construindo nosso livro do Cirmen. Este ano estamos revisitando os contos 

clássicos e as histórias que nós mais gostamos. 

Para deixar nosso livro mais divertido e interessante, na aula online vamos criar uma 

charadinha ou um o que é o que é com os personagens dos contos clássicos. 

Podemos deixar mais divertido, fazendo de conta que eles estão na pandemia. O que vocês 

acham? 

Vamos lá, mãos a obra. 
  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Quem fica com Quem? 

 

OBJETIVO: Identificar o movimento “mandão” dos grupos de letras. 

 

Obá letra cursiva. 

Vamos lá pessoal, para nossa aula de hoje vamos precisar de tinta e papel. Se você não 

tiver tinta em casa, podemos usar farinha de trigo ou areia. 



Juntos com a professora, vamos conhecer o movimento mandão de cada letra e descobrir 

de qual grupo elas pertencem. 

Vamos realizar a página 36 do livro Construindo a Escrita 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária 

 

OBJETIVO: Exercitar a escuta, respeitar as diferenças e conhecer a diversidade 

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda hoje está mais que Especial. 

Hoje vamos ouvir uma história de respeito ao outro e a importância de cuidar dos nossos 

amigos. 

Vamos assistir juntos ao vídeo: “Menino de todas as cores.” 

https://youtu.be/whrqcs6R8Pw 

 

Depois da nossa aula online você também pode conhecer a história: O cabelo de Lelê. 

https://youtu.be/_FRS63MaBhc 

 

 

English time:  

November, Friday, 20th, 2020 -  Sexta-feira, 20 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o Work book, o livro em preto e branco e revisar os assuntos já 

vistos. Vamos abrir o work book na página 53. Na primeira questão, terminar o desenho 

de forma livre, colocando as partes do corpo que estão faltando. 

Depois fazer a atividade da página 54. Na primeira questão, ouvir o áudio 35 e numerar 

as partes do corpo de acordo com o que ouvirmos. Na segunda questão, continuar o 

desenho e colorir de forma livre. 

 

 

 

 

https://youtu.be/whrqcs6R8Pw
https://youtu.be/_FRS63MaBhc


Momento LIV:  

 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Esta semana vamos aprofundar um pouco mais sobre a tristeza. Uma emoção típica do 

ser humano.  

Você sabia que a tristeza é uma emoção que além de nos fazer poupar energia, é um sinal 

de que não estamos bem? Assim, sempre que percebermos esse sentimento no outro, 

podemos ajudá-lo, e na gente, pedir ajuda.  

Como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.  

Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou 

atividades divertidas.  

A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e divertidas, 

liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal! 

Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que 

brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos na 

mão, e podemos usá-lo quando quiser.  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar. 

Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando 

criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.  

Depois, peça a criança para fazer um desenho, do seu jeito, sobre a sua brincadeira 

favorita e cole em algum lugar visível de seu quarto.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

Proposta da atividade para casa G5 ao 1 ano.  

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esta semana vamos aprofundar um pouco mais sobre a tristeza. Uma emoção típica do 

ser humano.  

Você sabia que a tristeza é uma emoção que além de nos fazer poupar energia, é um sinal 

de que não estamos bem? Assim, sempre que percebermos esse sentimento no outro, 

podemos ajudá-lo, e na gente, pedir ajuda.  

Como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.  

Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou 

atividades divertidas.  

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8


A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e divertidas, 

liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal! 

Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que 

brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos na 

mão, e podemos usá-lo quando quisermos.  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8Depois de cantar e dançar, converse 

com a criança sobre a importância do brincar. Pergunte a ela quais são suas brincadeiras 

favoritas, diga quais eram as suas quando criança e sugira usar uma dessas quando estiver 

triste.  

Em seguida, sugira à criança as brincadeiras abaixo: 

1. Escolha uma forma geométrica ou uma cor e veja quantos objetos você consegue 

encontrar em casa com esta forma ou cor. Pode ser uma competição e quem achar 

mais é o vencedor.  

2. Que tal jogar bola de um jeito diferente? Você pode usar uma vassoura, um rodo 

ou um galho de árvore para fazer um taco. Só vale bater na bola com ele.  

Mostre à criança que de uma forma simples e prática podemos sempre brincar e nos 

divertir. É uma questão de escolha e criatividade! 

Se puder, compartilhe conosco como foi a brincadeira aqui no Google Classroom.  

 

Até breve.  

 

  

 

Bom fim de semana! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8

