
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejam todos Bem-vindo! 

 

Estamos dando início às nossas aulas virtuais. 

É tão bom saber que faremos novos amigos e que teremos muitas 

novidades este ano. Com as aulas remotas iremos fazer trocas de 

experiências e teremos muitas informações! 

Nossa semana está recheada de surpresas... 

Para o nosso ambiente online ser sensacional escolha um local 

apropriado com uma mesa, cadeira confortável, garrafinha de água e todo 

material didático... A aventura vai começar!  

Vamos nessa! 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 12 de fevereiro de 2021 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do 1o ano A  

8h às 11h10 - Prós: Carol, Renata, Natália 

9h às 9:10 e 10h30 às 10h40 - Intervalos  

11h10 às 12 - Sequências Didáticas/ Clubinhos 

Sala do 1º ano B  

14h às 16h 20 - Prós: Renata, Marcinha, Ananda 

16h20 às 17h - Intervalo 

17h às 18h - Sequências Didáticas/ Clubinhos 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Como se chama...  

 

OBJETIVO: Construir uma lista com os componentes do grupo. 
 

Obá esta semana foi muito divertida! 

 Percebemos que nosso grupo tem uma formação única. 

Agora iremos brincar de tentar adivinhar o nome dos nossos colegas e construir 

este registro no caderno de desenho para ilustrarmos com um lindo colorido. 

Nós deixamos um vídeo sobre amizade. Acesse e se divirta com o valor da nossa 

amizade! 

https://youtu.be/Dr4gittIyaU 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o conto “O leão que não sabia escrever” 

 

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

contação de história e inserindo-se no ambiente letrado. 
 

https://youtu.be/Dr4gittIyaU


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/6W8rTPfR_D8 

 

 

English time:  

 

Ver sala do classroom 

 
 

Momento LIV – 
 

Oi, famílias! Como vocês estão? Quanto tempo? Estamos com muitas saudades 

de todos! Como foram as férias de vocês? Daqui a pouco poderemos nos abraçar 

novamente. Estamos quase lá. Nós estamos em contagem regressiva para este 

momento!  

Essa semana, o LIV em Casa trabalhará com as emoções positivas, como a alegria 

e o amor. Vamos inundar este momento de acolhimento, o retorno as férias de 

muita positividade, afinal a escola deve ser um espaço de alegria e muita 

ludicidade. Acreditamos que é neste espírito e com este contexto que 

aprendemos mais e melhor.  

Iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para mostrar o vídeo da 

Palavra Cantada “Coloridos”.  

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

de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez, enquanto 

passa a música brinque com a criança de identificar em casa objetos com todas 

as cores do vídeo. Pode pegar frutas, roupas, brinquedos, mas deve buscar 

contemplar o maior número possível de cores, e converse com ela sobre como o 

mundo é colorido.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

 

 

A partir desta brincadeira você pode fazer algumas perguntas como: 

 

1. Quais cores apareceram no vídeo? 

https://youtu.be/6W8rTPfR_D8
https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo


2. Você tem alguma cor preferida? Se sim, qual? 

3. Na sua opinião, qual é a cor da alegria? 

4.  E qual é a cor do amor? 

5. Quais são as cores presentes na natureza? Aqui vale tudo, mar, rio, sol, céu, 

frutas, animais, etc. 

6.  Quais foram as cores presentes nas férias? 

 

Nesta última pergunta explore com a criança as lembranças de suas férias, o 

que ela mais gostou de fazer, o que aprendeu, e quais cores estiveram presentes, 

como por exemplo, o azul do mar quando foi a praia, o verde das árvores, quando 

brincou no parque, o vermelho da maçã, as diversas cores das luzes de natal, 

entre outros.  

 

Solicite que ela faça um desenho de suas férias explorando o maior número 

possível de cores. Deixe-a desenhar livremente. Depois de pronto o desenho 

mostre para ela como suas férias foram coloridas.  

 

Se puder, compartilhe o desenho conosco aqui no Google Classroom. Vamos 

adorar receber.  

 
 

Bom fim de semana! 
 

  
 


