
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magia está no ar! 

Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir 

muitas surpresas interessante para todos nós. 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas 

que deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 27 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: Chapeuzinho Vermelho 

 

OBJETIVO: Identificar a história como portador textual de um conto e reconhecer 

algumas características deste portador textual, identificar os personagens dos contos 

de fadas, título e marcas textuais. 

 

Galerinha! 

No módulo 4, a turminha do Eleva está construindo a leitura do conto Chapeuzinho 

Vermelho. Este ano estamos revisitando os contos clássicos e as histórias que nós mais 

gostamos. 

Para deixar nosso dia mais divertido e interessante, na aula online vamos realizar a página 

26, solucionando assim, os desafios que as crianças deixaram para entrarmos no universo 

dos contos de fada. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa / Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Quem é o mandão? 

 

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

 

Obá letra cursiva! 

 

Vamos lá investigadores, para nossa aula de hoje vamos precisar de um palito de picolé 

ou de churrasco, bandeja ou assadeira com farinha de trigo ou fubá de milho. 

Vocês poderão construir livremente, com o palito de picolé, o movimento da letra cursiva 

e depois passar para pauta.  

Juntos com a professora, vamos conhecer o movimento mandão de cada letra com: a 
d g q e descobrir que elas pertencem ao mesmo grupo ou mandão. 

Vamos realizar a página 37 e 38 do livro Construindo a Escrita. 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com Chapeuzinho Vermelho 

 



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

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda é especial. 

Iremos apreciar o conto da Chapeuzinho Vermelho e quem fará a contação é a contadora: 

Jussara 

 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 

https://youtu.be/Rk8_1urkZU4 

 

 

English time:  

November, Friday, 27th, 2020 – Sexta-feira, 27 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir um vídeo da Teacher Nati. 

 

 

Movimento – Educação Física 
 

Objetivo: 

 

Através de atividades lúdicas, bem simples e divertidas, trabalhar a coordenação óculo-

manual e fina, destreza e paciência.  

 

Materiais: 

 

- Colheres; 

- Bolinhas (limões, bolinhas de papel ou meias. ); 

- Uma fita adesiva; 

- Copos descartáveis (bolinhas de papel ou meias ). 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

Acesse o link - https://youtu.be/jqBEpxDOmlU 
 

Bom fim de semana! 
 

  

https://youtu.be/Rk8_1urkZU4
https://youtu.be/jqBEpxDOmlU


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 27 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: Chapeuzinho Vermelho 

 

OBJETIVO: Identificar a história como portador textual de um conto e reconhecer 

algumas características deste portador textual, identificar os personagens dos contos 

de fadas, título e marcas textuais. 

 

Galerinha! 

No módulo 4, a turminha do Eleva está construindo a leitura do conto Chapeuzinho 

Vermelho. Este ano estamos revisitando os contos clássicos e as histórias que nós mais 

gostamos. 

Para deixar nosso dia mais divertido e interessante, na aula online vamos realizar a página 

26, solucionando assim, os desafios que as crianças deixaram para entrarmos no universo 

dos contos de fada. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa / Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Quem é o mandão? 

 

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

 

Obá letra cursiva! 

 

Vamos lá investigadores, para nossa aula de hoje vamos precisar de um palito de picolé 

ou de churrasco, bandeja ou assadeira com farinha de trigo ou fubá de milho. 



Vocês poderão construir livremente, com o palito de picolé, o movimento da letra cursiva 

e depois passar para pauta.  

Juntos com a professora, vamos conhecer o movimento mandão de cada letra com: a 
d g q e descobrir que elas pertencem ao mesmo grupo ou mandão. 

Vamos realizar a página 37 e 38 do livro Construindo a Escrita. 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com Chapeuzinho Vermelho 

 

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

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda é especial. 

Iremos apreciar o conto da Chapeuzinho Vermelho e quem fará a contação é a contadora: 

Jussara 

 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 

https://youtu.be/Rk8_1urkZU4 

 

 

English time:  

November, Friday, 27th, 2020 – Sexta-feira, 27 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir um vídeo da Teacher Nati. 

 

Movimento – Educação Física 
 

Objetivo: 

 

Através de atividades lúdicas, bem simples e divertidas, trabalhar a coordenação óculo-

manual e fina, destreza e paciência.  

 

https://youtu.be/Rk8_1urkZU4


Materiais: 

 

- Colheres; 

- Bolinhas (limões, bolinhas de papel ou meias.); 

- Uma fita adesiva; 

- Copos descartáveis (bolinhas de papel ou meias). 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

Acesse o link - https://youtu.be/jqBEpxDOmlU 

 

Bom fim de semana! 
 

 

 
 

https://youtu.be/jqBEpxDOmlU

