
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saudade é uma palavra linda e quando chega à hora do nosso encontro ela vai ficando 

bem pequena!  

Esta semana está interessante e divertida com propostas que irão enriquecer os 

momentos Online! 

Está semana não poderíamos deixar de falar sobre as mulheres símbolo de força e 

união...  

Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de saudade! 

 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 12 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 1oA – Renata, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

 

 

 



14h às 16h30 

Sala do 1oB - 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: Vogal e Consoante 

 

OBJETIVO: Construir palavras utilizando as consoantes e vogais como referência, 

identificar as vogais ou consoantes na construção das palavras que são lançadas como 

desafio. 

 

Essa sexta-feira iremos resolver um desafio bem empolgante! 

Quantas coisas interessantes vimos em todas as áreas do conhecimento e agora iremos 

descobrir as palavras que estão escondidas nas fichas da página 47. 

Para fechar nossa semana com chave de ouro, vamos realizar uma análise estrutural de 

algumas palavras circulando sílabas iniciais ou finais? 

Este mistério será desvendado na aula online páginas 47. 

Vamos lá, todos preparados para mais esta investigação? 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?langua

ge=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária – A menina derretida 

 

OBJETIVO: Aproximar a escuta sensível e ampliar o repertório literário para o deleite 

da leitura. 

 

Chegou a ciranda virtual! 

E com ela uma história bem divertida contada por um fantoche que faz uma bela leitura. 

Vocês irão conhecer personagens e um enredo fantástico! 

Então preparem um lugar bem gostoso e pegue aquele brinquedo para compartilhar este 

movimento literário... Boa Viagem a leitura vai começar pela asa da imaginação! 

Vamos lá! 

Deixei o link para vocês. 

https://youtu.be/ZJ0vLlQnNgk 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://youtu.be/ZJ0vLlQnNgk


English time:  

 
Good Morning! 

Today is Friday Funday and it's Art Time.  

Hoje vamos fazer o nosso jogo de boliche. 

Vamos deixar preparados 6 de papel higiênico, papel toalha rolos ou garrafas pet, nossos 

materiais de pintura e uma fita adesiva. 

 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá Famílias. Tudo bem com vocês? 

Nestas últimas semanas nós conhecemos melhor o Tomás, seus familiares, amigos e sua 

casa.  

Agora chegou a sua vez de apresentar a sua casa e a sua família.  

Para tanto, vamos propor uma atividade chamada “Planta baixa da casa”.  

Esta atividade é para ser feita em família.  

Vocês vão pegar uma folha de papel, a maior possível. Peguem lápis de cor, canetinhas 

coloridas, e cada integrante da família fará o desenho de uma parte da casa como se fosse 

uma planta baixa, sem o telhado. Depois de desenharem a casa, desenhem também os 

objetos que vocês mais gostam em cada cômodo da casa. Se a criança não souber desenhar 

o objeto, ajude-a escrever o nome dele.  

Depois que acabarem de fazer esta atividade, perguntem uns para os outros.  

 

1. Como foi fazer esta atividade em família? 

2. Todo mundo se divertiu e deu muita risada? 

3. Você sabia qual era o lugar preferido da casa de seus familiares? 

4. Como ficou o colorido da sua casa? 

 

Quando terminar esta atividade, observe como você está se sentindo. Escolha um objeto 

pequeno ou um desenho para simbolizar o que você está sentindo e guarde-o dentro da 

caixa amarela.  



A ideia é que vocês possam nesta caixa amarela guardar objetos, desenhos, fotos, recados, 

bilhetes, lembranças, que sejam momentos marcantes da vida de vocês, que lembre uma 

emoção que você tenha passado. Use a caixa amarela para guardar um pouquinho da sua 

história.  

 

Se puder, tire uma foto deste desenho e compartilhe com a gente aqui no ícone atividade 

LIV do Google Classroom.  

 

Até a próxima.  

 

BOM FIM DE SEMANA! 


