
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oi meus lindos!!! Quantas descobertas interessantes fizemos durante este ano! 

Já estamos chegando no mês de dezembro e juntos vamos construir mais 

conhecimentos e desvendar o mundo!  

Venha viajar conosco nesta maravilhosa e encantadora aventura! A pró tem um 

carinho muito especial por cada um de vocês! 

Beijocas. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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 Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Bilhete 

 

OBJETIVO: Rever o portador textual “bilhete”, identificando o espaçamento entre as 

palavras ao realizar leitura do mesmo. 

 

Olá minhas lindas crianças! O módulo 4 está trazendo muitos textos interessantes e 

muitos bilhetes também. 

Nina respondeu ao bilhetinho de Beca mas precisa muito da nossa ajuda para revisar a 

sua escrita. Fique com os olhos bem atentos para poder auxiliá-la nesta correção e 

reescrever o texto no módulo 4 nas páginas 30 e 31. Vamos lá?  

Para treinar uma pouco mais, realize com criatividade e individualmente a produção 

textual no módula 4 nas páginas 28 e 29   

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Dia e Noite 

 

OBJETIVO: Identificar os aspectos relacionados a sucessões dos dias e das noites. 

Como é bom se divertir! Como você costuma brincar durante o dia e a noite? Vamos 

dialogar a respeito das atividades que podemos realizar durante cada período do dia ao 

realizar as atividades no módulo 3 nas páginas 272, 273 e 274. Venha compartilhar suas 

vivências conosco! 

Para fazer individualmente, destaque as figurinhas do material de apoio (página 351) e 

cole de acordo com a legenda no módulo 3 na página 275. Você vai adorar fazer esta 

colagem! 

 

English time:  
 

November, Monday, 30th, 2020 -  Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Vamos abrir o student book (livro colorido) na página 63, na primeira questão, vamos ouvir 

o áudio 96 e repetir como se fala as frases ditas pelas crianças. Na segunda questão, tem 

o jogo do labirinto. Avança para a próxima casa quem acertar o nome correto dos objetos. 



Na página 64, na primeira questão, vamos ouvir o áudio 97 e repetir como se fala as 

frases ditas pelas crianças. Na segunda, vamos ouvir a música, áudio 98, 99 e apontar na 

imagem as roupas que a criança canta. 

 

Momento LIV 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Finalmente chegamos no mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que 

nos trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança de um ano novo melhor não 

é mesmo? 

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k 

Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas sugestões 

de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. O que acontecia com o dragão? 

5. Por que o dragão ficou tão triste e envergonhado? 

6. Por que a menina nunca o abandonou? O que ela sentia por ele? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Bilhete 

 

OBJETIVO: Rever o portador textual “bilhete”, identificando o espaçamento entre as 

palavras ao realizar leitura do mesmo. 

 

Olá minhas lindas crianças! O módulo 4 está trazendo muitos textos interessantes e 

muitos bilhetes também. 

Nina respondeu ao bilhetinho de Beca mas precisa muito da nossa ajuda para revisar a 

sua escrita. Fique com os olhos bem atentos para poder auxiliá-la nesta correção e 

reescrever o texto no módulo 4 nas páginas 30 e 31. Vamos lá?  

Para treinar uma pouco mais, realize com criatividade e individualmente a produção 

textual no módula 4 nas páginas 28 e 29   

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Dia e Noite 

 

OBJETIVO: Identificar os aspectos relacionados a sucessões dos dias e das noites. 

Como é bom se divertir! Como você costuma brincar durante o dia e a noite? Vamos 

dialogar a respeito das atividades que podemos realizar durante cada período do dia ao 

realizar as atividades no módulo 3 nas páginas 272, 273 e 274. Venha compartilhar suas 

vivências conosco! 



Para fazer individualmente, destaque as figurinhas do material de apoio (página 351) e 

cole de acordo com a legenda no módulo 3 na página 275. Você vai adorar fazer esta 

colagem! 

 

English time:  
 

November, Monday, 30th, 2020 -  Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Vamos abrir o student book (livro colorido) na página 63, na primeira questão, vamos ouvir 

o áudio 96 e repetir como se fala as frases ditas pelas crianças. Na segunda questão, tem 

o jogo do labirinto. Avança para a próxima casa quem acertar o nome correto dos objetos. 

Na página 64, na primeira questão, vamos ouvir o áudio 97 e repetir como se fala as 

frases ditas pelas crianças. Na segunda, vamos ouvir a música, áudio 98, 99 e apontar na 

imagem as roupas que a criança canta. 

 

TEATRO: 

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão que 

apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro “A Bela 

Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! Vamos treinando 

as nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui disponibilizado para vocês, 

trago as músicas que iremos cantar e dançar no dia do teatro! Assistam ao vídeo quantas 

vezes quiserem e puderem... Dançando e cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da semana 

do dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto a história da 

Bela Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

