
 

 

 

 

 

 

 

Olá turminha!!! 

Estamos chegando na reta final das nossas aulas. 

É, e vocês estão com o pezinho quase no segundo ano. Nossa!!! 

Bom, o Natal também está quase chegando e vocês o que acham de 

fazer aquela arrumação no quanto de vocês? 

Vamos ver se tem algum brinquedo que não brincam mais, alguma roupa 

que já está pequena e vamos praticar a Caridade. 

Vamos doar o que está em bom estado para alguém que precisa. 

Vamos nessa!!!! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 11 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/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Como se chama? 

 

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

Obá está sendo muito divertido aprender as letras cursivas, não é mesmo? 

Hoje vamos relembrar o movimento da letra mandona. 

Vamos completar uma lista de palavras diversificadas da página 43, todas as palavras 

têm letras com o mesmo movimento mandão. 

Vamos desvendar este grande mistério? 

Na página 44 existe um labirinto com duas saídas, vamos juntos descobrir este enigma. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com conto “O macaco e o Rabo” 

 

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

cultural 
 

Hoje é dia da nossa Ciranda Literária vamos assistir ao conto de repetição e fazer novas 

descobertas nesta história tão divertida. 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 
https://youtu.be/pADbFCEZA3Q 

 

 

English time:  

December, Friday, 11th, 2020 - Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 73. Na primeira questão, vamos colocar o áudio 52 e circular a peça 

de roupa que ouvirmos. Na questão 2, temos algumas imagens. Vamos analisar e circular a 

imagem que difere das outras. 

Vamos encerrar a semana com uma música? Vamos dançar e começar a entrar no clima do 

Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8 

https://youtu.be/pADbFCEZA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8


Movimento – Educação Física 

 
Através de uma atividade bem simples e divertida trabalhar noção de espaço e 

tempo de reação.  

Materiais: 

- Uma bola; 

- Brinquedos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

Acesse o link https://youtu.be/ldmAQhYpu3c 

 

Bom fim de semana! 
 

  
 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 11 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/ Construindo a Escrita 

 

ATIVIDADE: Como se chama? 

https://youtu.be/ldmAQhYpu3c


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

Obá está sendo muito divertido aprender as letras cursivas, não é mesmo? 

Hoje vamos relembrar o movimento da letra mandona. 

Vamos completar uma lista de palavras diversificadas da página 43, todas as palavras 

têm letras com o mesmo movimento mandão. 

Vamos desvendar este grande mistério? 

Na página 44 existe um labirinto com duas saídas, vamos juntos descobrir este enigma. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com conto “O macaco e o Rabo” 

 

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

cultural 
 

Hoje é dia da nossa Ciranda Literária vamos assistir ao conto de repetição e fazer novas 

descobertas nesta história tão divertida. 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 
https://youtu.be/pADbFCEZA3Q 

 

 

English time:  

December, Friday, 11th, 2020 - Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro preto e branco. 

Vamos abrir na página 73. Na primeira questão, vamos colocar o áudio 52 e circular a peça 

de roupa que ouvirmos. Na questão 2, temos algumas imagens. Vamos analisar e circular a 

imagem que difere das outras. 

Vamos encerrar a semana com uma música? Vamos dançar e começar a entrar no clima do 

Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8 

 

 

https://youtu.be/pADbFCEZA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=8jn_f5tVhR8


LIV:  

Olá família, como estamos? 

Esta é a nossa última semana de atividades do LIV em casa.  

Primeiramente gostaria de agradecer imensamente esse tempo que passamos juntos.  

Enviar atividades semanais para as famílias foi muito gratificante e receber a devolutiva 

de vocês, melhor ainda.  

Desejamos que nossa contribuição tenha sido muito importante neste período pandêmico 

de intensos desafios.  

Assim, para encerrar gostaríamos de tratar de um sentimento tão fundamental e 

essencial em nossa vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para 

sermos felizes não é mesmo?  

A felicidade coloca o ser humano em equilíbrio. E muitos pesquisadores e estudiosos vêm 

sustentando que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Bom fim de semana! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE

