
 

 

 

 

 

 

A magia do Natal está no ar! 

Estamos na reta final das nossas aulas virtuais. 

Como é bom saber que teremos novas aventuras para solucionarmos com a chegada 

do Natal. 

É isso aí... 

Vamos entrar na brincadeira, pois o túnel do tempo não para e ao final do mistério 

estaremos prontos para embarcarmos em novas investigações no segundo ano! 

Então, iremos avante nesta grande viagem ao reino encantado do faz de conta! 

1,2,3 e... 

Pirlimpimpim 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A – B 

DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Natália, Carol, Roberto 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto.  
 

 

 

 

 
 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: CINE PRIME DO NATAL. 

 

OBJETIVO: Construir uma confraternização virtual de final de ano. 
 

Obá hoje iremos brincar de cine em casa! 

Então iremos construir um ambiente aconchegante com brinquedos, almofadas para 

assistirmos um especial de Natal! 

Quando finalizarmos esta etapa vocês poderão construir uma obra de arte natalino. 

Para esta produção, na oficina de arte, iremos precisar de materiais de arte como: 

Lápis colorido, hidrocor, caderno de desenho ou massa de modelar! 

Isso mesmo! A aventura vai começar!  
 

https://youtu.be/rzDQZcwfNiw 

Música 

OBJETIVO 

Participar do jogo das notas e instrumentos. 

 

METODOLOGIA 

Será enviado um link via chat para brincar com o jogo das notas e instrumentos, onde 

a criança vai relacionar imagens de figuras  e instrumentos musicais. 
 

English time:  

Hello Kids!! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), 

estimular o estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k)  

Agora vamos preparar um lindo “Santa Claus”, assistindo o vídeo do teacher João, 

ensinando a fazer esse símbolo de natal.  

Podemos colocá-lo na capa do nosso “Chistmas Card”, na “Christmas tree” ou onde vocês 

quiserem. 

https://youtu.be/rzDQZcwfNiw
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUINTA-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, João 

 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: CINE PRIME DO NATAL. 

 

OBJETIVO: Construir uma confraternização virtual de final de ano. 
 

Obá hoje iremos brincar de cine em casa! 

Então iremos construir um ambiente aconchegante com brinquedos, almofadas para 

assistirmos um especial de Natal! 

Quando finalizarmos esta etapa vocês poderão construir uma obra de arte natalino. 

Para esta produção, na oficina de arte, iremos precisar de materiais de arte como: 

Lápis colorido, hidrocor, caderno de desenho ou massa de modelar! 

Isso mesmo! A aventura vai começar!  
 

https://youtu.be/rzDQZcwfNiw 

 

Música 

OBJETIVO 

Participar do jogo das notas e instrumentos. 

 

METODOLOGIA 

Será enviado um link via chat para brincar com o jogo das notas e instrumentos, onde 

a criança vai relacionar imagens de figuras  e instrumentos musicais. 
 

https://youtu.be/rzDQZcwfNiw


English time:  

Hello Kids!! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), 

estimular o estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k)  

Agora vamos preparar um lindo “Santa Claus”, assistindo o vídeo do teacher João, 

ensinando a fazer esse símbolo de natal.  

Podemos colocá-lo na capa do nosso “Chistmas Card”, na “Christmas tree” ou onde vocês 

quiserem. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k

