
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 04 DE DEZEMBRO 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: História A Grande Beterraba 

 

OBJETIVO: Ler conto de repetição e acumulação e forma autônoma e compartilhada. 

 

Turminha linda! Chegou a hora da história! Será que você já conhece esta história que eu 

trago hoje para contar? É uma história que tem partes que se repetem! Você conhece 

alguma história que tem esta característica? 

No módulo 4, tem um conto de acumulação e repetição “A Grande Beterraba” muito 

interessante nas páginas 40, 41 e 42. Vamos nos deleitar com essa historinha e realizar 

a atividade. 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Indo ao Supermercado 

 

OBJETIVO: Sistematizar o traçado da letra cursiva do movimento do c. 

 

Obá, vamos brincar de desenhar a letra cursiva! Vamos lembrar do movimento da letra 

“c” e perceber que este movimento está presente em outras letras cursivas também, pois 

o “c” é o mandão. 

Quando vamos ao supermercado, geralmente fazemos uma lista de compras. Mas no nosso 

livro Construindo a Escrita temos uma lista com a primeira letra faltando. E agora? 

Precisamos agora complementar a escrita destas palavras para saber os produtos da lista 

na página 39 do livro Construindo a Escrita. 

Para treinar o traçado da letra cursiva, realize a atividade nas páginas 41 e 42, após nossa 

aula online. Tenha atenção para o uso da pauta.  
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com conto “A Casa Sonolenta” 

 

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

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda está muito divertida com um conto de repetição 

“A Casa Sonolenta”. 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw 

https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw


English time:  

December, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 de dezembro 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 63. Na primeira questão, ouvir o áudio 41 e 

ligar as roupas nas imagens das crianças. Na segunda questão, Desenhar as roupas que 

estão ao lado da imagem da criança, no corpo dela e falar os nomes das peças de roupa. 

Depois fazer a atividade da página 64. Na primeira questão, ouvir o áudio 42 e desenhar 

as roupas de forma livre nos modelos. 

 

 

Movimento – Educação Física 

 
Objetivo: 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns aspectos como 

coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção espaço/tempo.  

Materiais: 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 

 

Bom fim de semana! 
 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 04 DE DEZEMBRO 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: História A Grande Beterraba 

 

OBJETIVO: Ler conto de repetição e acumulação e forma autônoma e compartilhada. 

 

Turminha linda! Chegou a hora da história! Será que você já conhece esta história que eu 

trago hoje para contar? É uma história que tem partes que se repetem! Você conhece 

alguma história que tem esta característica? 

No módulo 4, tem um conto de acumulação e repetição “A Grande Beterraba” muito 

interessante nas páginas 40, 41 e 42. Vamos nos deleitar com essa historinha e realizar 

a atividade. 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Indo ao Supermercado 

 

OBJETIVO: Sistematizar o traçado da letra cursiva do movimento do c. 

 

Obá, vamos brincar de desenhar a letra cursiva! Vamos lembrar do movimento da letra 

“c” e perceber que este movimento está presente em outras letras cursivas também, pois 

o “c” é o mandão. 

Quando vamos ao supermercado, geralmente fazemos uma lista de compras. Mas no nosso 

livro Construindo a Escrita temos uma lista com a primeira letra faltando. E agora? 

Precisamos agora complementar a escrita destas palavras para saber os produtos da lista 

na página 39 do livro Construindo a Escrita. 



Para treinar o traçado da letra cursiva, realize a atividade nas páginas 41 e 42, após nossa 

aula online. Tenha atenção para o uso da pauta.  
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com conto “A Casa Sonolenta” 

 

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

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda está muito divertida com um conto de repetição 

“A Casa Sonolenta”. 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw 

English time:  

December, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 de dezembro 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 63. Na primeira questão, ouvir o áudio 41 e 

ligar as roupas nas imagens das crianças. Na segunda questão, Desenhar as roupas que 

estão ao lado da imagem da criança, no corpo dela e falar os nomes das peças de roupa. 

Depois fazer a atividade da página 64. Na primeira questão, ouvir o áudio 42 e desenhar 

as roupas de forma livre nos modelos. 

 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw


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! 

 

Bom fim de semana! 
 

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

