
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será recheada de muitas brincadeiras e aprendizagens. 

Se prepare!! 

Deixe o seu cantinho de estudar organizado com todos os materiais que você irá 

precisar. Uma garrafinha de água. 

Vamos juntos nessa deliciosa aventura. 

Espero por vocês! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 19 de fevereiro 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. 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Renata, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 



14h às 16h30 

Sala do 1o B - Renata, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

16h30 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Jogo Palavras Escondidas 

 

OBJETIVO: Identificar as letras, sílabas e formar e registra as palavras formadas. 
 

Obá esta semana está muito divertida! 

Vamos terminar nossa semana com uma brincadeira bem divertida. 

Adivinhe a palavra. Mas para isso você vai precisar do seu caderno de pauta. 

Nós vamos descobrir qual é a palavra escondida, vamos mostrar letra por letra, dar 

algumas dicas de qual é a palavra escrita. 

Depois que a pró mostrar a palavra completa, você vai fazer o registro no seu caderno de 

pauta. 

 

 ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o conto “Festa no Céu” 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de contos infantis deleitando-se pela contação de 

história e inserindo-se no ambiente letrado. 
 

Hoje é dia da nossa Ciranda Literária vamos assistir ao conto da importância da leitura 

e escrita e fazer novas descobertas nesta história tão divertida. 

Vamos assistir e apreciarmos todos juntos na aula online o vídeo. 
 

https://youtu.be/NAeSXuVBOKc 

 

 

https://youtu.be/NAeSXuVBOKc


English time:  

 
Ver sala do classroom 

 

 

Momento LIV: 

Olá famílias! Como estamos com o “volta as aulas”? Já conseguiram ajustar a rotina? Este 

é um momento de ajuste e adaptação, não é mesmo? Estamos muito felizes por 

reencontrar nossos pequenos e em contagem regressiva para o momento presencial.  

Nesta semana, o LIV em Casa continuará trabalhando com as emoções positivas!  

Assim, convidamos vocês para mostrar à criança o vídeo do Mundo Bita “A gente cresce”.  

Peça para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir 

uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas desta vez, tentando ouvir a letra com 

mais atenção. Depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela 

assistiu, conforme seguem as orientações abaixo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

 

Seguem abaixo algumas sugestões de perguntas. Fique à vontade para fazer outras, 

considerando a maturidade da criança. Se puder, pegue fotos da criança quando era mais 

nova para mostrar como ela vem crescendo.  

 

1. Você gostou do vídeo? 

2. Você lembra de quando era bem pequena(o)? O que você fazia de diferente? 

3. O que você aprendeu de novo nas férias? Relembre com a criança algo novo que 

aprendeu.  

4.  Quanto você acha que vai crescer neste ano? 

5.  O que será que aprenderá de novo? 

 

Aproveite para instigar a curiosidade da criança. Esclareça que estamos sempre 

aprendendo e crescendo. Investigue o que ela gostaria de aprender de novo.  

 

Ao final, junto com a criança faça um desenho destacando todas as suas fases de 

crescimento para ela perceber como vem crescendo e aprendendo coisas novas. Se 

preferir, ao invés de desenhar, cole fotos desde o seu nascimento até agora e converse 

com ela sobre o que aprendeu em cada fase.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w


Se puder, compartilhe esta arte conosco aqui no Google Classroom. Vamos adorar 

conhecer.  

 

Bom fim de semana! 
 


