
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Há, Há a magia está no ar! 

Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir muitas 

surpresas interessante para todos nós. 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas que 

deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 26 DE fevereiro DE 2021 – 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 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: Qual é a vogal e qual é consoante? 

 

OBJETIVO: Identificar as vogais e consoantes no nosso alfabeto. 

 

Obá a turminha do Eleva chegou! 

Vamos lá investigadores, para nossa aula de hoje vamos precisar de um palito de picolé 

ou de churrasco, bandeja ou assadeira com farinha de trigo ou fubá de milho. 

Vocês poderão construir livremente, com o palito de picolé, o movimento da letra 

Bastão do nosso alfabeto.  

Vamos realizar a página 22 do módulo 1livro Construindo a Escrita. 

Não esqueça de acessar o link do desafio e brincar para valer! 

A aventura começou! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/ 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com Chapeuzinho Vermelho 

 

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

cultural 

 

Hoje é Ciranda Literária e nossa ciranda é especial. 

Iremos apreciar o conto da Chapeuzinho Vermelho e quem fará a contação é a 

contadora: Juçara 

Vamos assistir apreciarmos todos juntos na aula online ao vídeo. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/


https://youtu.be/Rk8_1urkZU4 

 

 

English time:  

 
Friday, February  26 th, 2021 

 

Good Morning! 

Today is Friday Funday!! 

Do you like cookies?  I love cookies! Hoje é dia de fazer biscoitos juntinho com a 

teacher! Vamos lá?! Lembrem que a teacher vai ensinar a fazer os cookies, mas vocês 

podem fazer a qualquer momento com a sua family. 

Ingredients: 

Wheat Flour 295g (Farinha de trigo) 

Sugar 120g (Açucar) 

Brown Sugar 140g (açúcar mascavo) 

Butter 200g (Manteiga) 

Baking Soda 1colher de chá rasa (Bicarbonato de sódio)  

Chocolate 270g (barra ou gotas) 

Eggs  2 (ovos) 

 

 

 

Momento LIV 

 
Olá famílias! Com vocês estão? E o ajuste da rotina?  

Ajustar a rotina das crianças no meio de uma pandemia é sempre um desafio não é 

mesmo? 

https://youtu.be/Rk8_1urkZU4


Para ajudá-los a equilibrar a vida, o LIV em casa traz esta semana uma reflexão sobre 

o autocuidado. Um olhar silencioso para nosso mundo interno buscando identificar o que 

nutre o nosso corpo e a nossa alma. É o cuidado consigo mesmo, atenção às nossas 

necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Este é o primeiro passo para 

organizarmos a nossa rotina e buscarmos uma vida equilibrada e com bem estar, ou seja, 

repleta de emoções positivas.  

E, claro, podemos e devemos ensinar aos nossos pequenos esse autocuidado desde já.  

Assim, para estimular esta reflexão segue um vídeo que traz a importância do cuidado.  

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: 

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

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

considerando a maturidade da criança. Como as crianças ainda são bem pequenas é 

importante focarmos o autocuidado com a parte física, destacando os cuidados com o 

corpo com a higiene geral.  

1.  Você gostou do vídeo? 

2. Quais são os cuidados que devemos ter com o corpo? Por quê? 

3. Por que é tão importante sempre escovarmos os dentes após as refeições? 

4. Por que é importante tomar banho todos os dias? 

5. Por que é tão importante se alimentar adequadamente? 

5. Por que é importante dormir cedo? 

Ao final, junto com a criança construa um quadro de rotina destacando os cuidados, 

através de desenhos, que ela deve ter com o seu corpo físico.  

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

conhecer.  

BOM FIM DE SEMANA!! 

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

