
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessoal, quero saber se vocês estão preparados? 

Nesta semana vamos fazer muitas descobertas. Vamos conhecer muitas formas 

desconhecidas, vamos ver que cada um tem seu jeito de ser. 

E o mais legal de tudo isso, é que vamos fazer todas estas descobertas 

juntinhos. 

Se preparem, nossa semana vai começar! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 05 de Março 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: Ordem alfabética, Vogal e Consoante 

 

OBJETIVO: Construir uma lista de materiais escolar, identificar as vogais na construção 

da palavra 

 

Essa semana realmente foi uma semana repleta de descobertas. 

Quantas coisas interessantes vimos em todas as áreas do conhecimento. 

Para fechar nossa semana com chave de ouro, vamos realizar as páginas 36 e 37 que tem 

alguns enigmas para nossa turma desvendar. 

Vamos lá, todos preparados para mais este desafio. 

Assistam este vídeo sobre as vogais e consoantes, muito legal! 

https://youtu.be/V8V-guR8SFg 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária Grúfalo 

 

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

 

Essa semana vocês arrasaram! 

Fizemos muitas descobertas, não foi mesmo? 

Mas não paramos por aí. Hoje na nossa Ciranda Literária, vamos conhecer uma história 

muito legal e também cheia de mistérios. 

Vamos lá! 

Deixei o link para vocês. 

https://youtu.be/MAk3z-SFXsA 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V8V-guR8SFg
https://youtu.be/MAk3z-SFXsA


English time:  

 
Friday, March 05 th, 2021 

 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and its Drawing Time. 

Vamos pegar nosso material e fazer um desenho passo a passo com a Teacher. 

Depois pode colorir como quiser!! 

 

 

MOMENTO LIV  

 
Olá famílias! Como estamos?  

As nossas crianças acabaram de conhecer o TOMÁS e sua turma de amigos. O Tomás irá 

acompanhá-las durante todo este ano.  

Tomas irá dividir com as crianças suas descobertas, alegrias, seus momentos de raiva, 

medo e frustração. Ah, também irá compartilhar com elas como vem aprendendo a 

identificar e lidar com  novas emoções e sentimentos.  

Nesta semana o LIV em casa tem como objetivo estreitar ainda mais este laço entre as 

crianças e o Tomás e seus amigos.  

Peça para a criança contar para você um pouco sobre este novo amigo.  

Em seguida passe o vídeo musical que segue em anexo e converse com a criança sobre a 

importância dos amigos em nossa vida.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVn9LC2UsY&t=1s 

 

A fim de estreitar ainda mais esta relação entre a criança e o Tomás seguem abaixo, 

algumas sugestões para perguntas. Fique a vontade para fazer outras, considerando a 

maturidade da criança.  

 

1. Quem é o Tomás?  

2. Como ele é fisicamente? 

3. Quais são suas características? Ele é bondoso, alegre, amigo? 

4. Quais são os amigos do Tomás? 

5. O que você mais gostou do Tomás? 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVn9LC2UsY&t=1s


6. Quais são seus amigos?  

7. O que você mais gosta nos seus amigos?  

 

Depois convide a criança para fazer um desenho do Tomas. Se achar oportuno, cole no 

quarto da criança. E envie para nós um desenho deste novo amigo. Vamos adorar receber.  

  

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 


