
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos iniciar nossa Semana Literária dialogando sobre a importância 

da literatura nas nossas vidas. 

Ela nos proporciona momentos inesquecíveis de deleite e descobertas 

maravilhosas, brincadeiras e diversões. 

Vamos participar destas propostas com muita alegria! 

Esperamos por vocês em nossas aventuras online. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 30 de abril 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 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Camila, Natália 



8h às 9h30 - aula síncrona 

9h30 às 9h50 - hora do lanche 

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h - Hora do Brincar 

 

Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Camila, Marcinha, Ananda 

14h às 15h30 - aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20 - aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Artes visuais 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária virtual com construção de máscaras de emoji 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório literário, por meio da contação de história e oficina 

de arte. 

 

Ah, como é bom ouvir histórias, principalmente aquelas que falam de monstro. 

Eu adoro! 

Hoje nossa Ciranda literária está demais, separei uma história muito interessante. 

“Quem tem medo de monstro? ” 

Vamos lá! 

Quem é autora desta história infantil é Ruth Rocha e o título é “Quem tem medo de 

monstro”. 

https://youtu.be/B2M6lPURnsI 

 

Agora que ouvimos a história iremos dialogar sobre o enredo construindo máscaras de 

emoji para dramatizarmos a parte mais interessante do conto.  

Vamos fazer uma oficina virtual com o tutorial de desenhos. 

https://youtu.be/vvsj2dHsNAM 

Capricho no colorido e animação na dramatização serão importantes para o sucesso da 

nossa oficina. 

 

https://youtu.be/B2M6lPURnsI
https://youtu.be/vvsj2dHsNAM


ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minhas responsabilidades – Abertura do capítulo 

 

OBJETIVO: Dialogar sobre as responsabilidades no lar e valorizar apresentando 

pessoas da nossa família e as atividades que elas desenvolvem. 

 

Esse capítulo que iremos estudar irá ser divertido e interessante. 

Faremos muitas descobertas sobre as nossas responsabilidades familiares e combinados 

que utilizamos na cooperação no lar. 

Agora vamos fechar com chave de ouro realizando um diálogo nas páginas 226 a 228. 

Vamos lá! 

 

English time:  
Hello! 

Let´s play, vamos jogar um quiziz sobre comida! 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f8d7f08b1725f001bddbf85/food-for-kids 

Have fun! 

 

Momento LIV: 

 
Objeto: inteligência emocional: medo.  

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “O que aconteceu 

com Dagoberto”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-WXSYBCWA&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo: vamos 

conhecer o nosso poder de imaginação com a seguinte brincadeira.  

Exemplo 1: você está esperando seus pais virem buscá-lo na escola, ou a Tia da Van, e 

ninguém chega. O que você imagina nesta hora? O que passa pela sua cabeça sobre o que 

pode ter acontecido com eles? 

Exemplo 2: você está numa festa com um amigo que veio com você de carona. De repente 

durante uma brincadeira ele some.  O que pode ter acontecido com ele? O que você 

imaginaria nesta hora? 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-WXSYBCWA&feature=youtu.be


O que você imaginou? Quando alguma coisa assim acontece, as vezes imaginamos algo que 

não é legal não é mesmo? E na maioria das vezes é só a nossa imaginação. É assim que se 

comporta o medo. Ele é fruto da nossa imaginação que nem sempre corresponde com a 

realidade. Compartilhe essa reflexão em família.  

 

Após imaginar, coloque essas ideias num desenho, tire uma foto e encaminhe para nós 

aqui no ícone atividade LIV do Google Classroom.  

Vamos adorar! 

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de foto 

ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

 

Até a próxima aventura! 

 

 

 
 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

