
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brincar e construir descobertas no universo leitor será importante, pois 

acreditamos que assim iremos adentrar lugares desconhecidos e muito 

interessantes. 

Esta semana a diversão no mundo da leitura e fantasia será nosso passaporte! 

Desejo que vocês viagem juntinhos com a nossa turma. 

Vai ser muito bom! 

Esperamos por todos vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 16 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, Renata, Natália  

9h30 às 9h50 - Hora do lanche  

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

11h às 12h- Hora do Brincar - Atendimento 

 

 

 



Vespertino 

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

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

16h20 às 17h - Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

17h às 18h – Hora do Brincar - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária 

 

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

 

Hoje nossa Ciranda Literária está muito interessante! 

Vamos conhecer a fábula muito especial sobre o “Leão e o ratinho”. 

Fazer o bem faz bem? 

Vamos ouvir esta fábula e depois construir um diálogo sobre a pergunta acima. 

Você poderá representar sua opinião ilustrando no caderno de desenho a parte da 

história que comprova sua hipótese. 

Não esqueça de socializar na aula online sua produção! 

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Recital de quadrinhas 

 

OBJETIVO: Apresentar com criatividade uma quadrinha preferida.  

 

Vamos finalizar nossa maravilhosa semana com uma Recital de quadrinhas divertidas. 

Vocês se lembram que vimos muitas quadrinhas? 

Qual foi a sua preferida? 

Isso mesmo vamos recitá-las na aula remota? 

Coloque uma roupa confortável e participe desta proposta. 

Agora é a hora de ouvir seus colegas e recitar sua quadrinha preferida! 

Vamos nos divertir! 

 

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8


English time:  
 

Hello! 

Quem gosta da farm? Você já esteve em uma? Já teve contato com algum bichinho da 

farm? Conte para todos como foi e se tiver fotos, vídeos pode trazer para toda a 

turminha! 

 

Momento LIV: 

 
Olá!! 

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “Caça sentimentos”, 

conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta no final do vídeo, que é o Jogo das Emoções. Anote 

em cada tira de papel o nome de todas as emoções que você já conhece: alegria, tristeza, 

raiva, calma, medo, animação, frustração, vergonha, confiança, ciúmes, entre outros. 

Coloque-as dentro de um recipiente ou um saquinho e junto com seu familiar, faça o 

sorteio das emoções. Cada um que tirar uma emoção deve compartilhar uma experiência 

ou contar uma história em que tenha manifestado aquela emoção, até todos as tirinhas 

serem sorteadas.  

Se quiser, compartilhe esta experiência aqui no ícone atividade liv do google classroom.  

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A


1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima.  

Forte abraço.  

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

