
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessoal vamos nos preparar para mais uma maravilhosa semana de aula online. 

Nesta semana vamos fazer muitas descobertas, conhecer mais cantigas de rodas e 

aprender sobre o ciclo da vida. 

Vai ser muito legal, não é mesmo? 

Esperamos por todos vocês. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 21 DE MAIO 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  
 

ATIVIDADE: Apresentação da cantiga (conto de repetição) 

 

OBJETIVO: Conhecer uma cantiga com repetição, localizar as frases que se repetem  

 

Esta semana foi muito divertida, aprendemos mais cantigas, vimos que nas cantigas 

existem rimas. 

E hoje vamos fechar nossa semana com chave de ouro! 

Obá! 

Vocês vão conhecer uma cantiga muito diferente que está na página 26 até a página 28, 

nela nós vamos encontrar o nome de muitos animais e descobrir o que eles fazem. 

E vamos ver que em uma cantiga popular, podemos aprender muitas cosias. 

Vamos conhecer neste vídeo que é muito divertido https://youtu.be/SyzoqdvfS24 

Depois vamos fazer uma lista de todos os animais que nela aparecem, lá na página 29. 

Todos prontos? 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária/Marcelo, marmelo, martelo. 

 

OBJETIVO: Conhecer histórias com conto de acumulação. 

 

Hoje nossa Ciranda Literária está muito interessante. 

Vamos conhecer uma história que eu particularmente gosto muito. 

Se preparem para ouvir esta história que se passa em uma casa onde todo mundo gosta 

muito de dormir. 

Preparados? 

E lá vamos nós para nossa Ciranda Literária com a história: A Casa Sonolneta. 

https://youtu.be/TrY6KKy4MqY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SyzoqdvfS24
https://youtu.be/TrY6KKy4MqY


English time:  
Hello! 

Cooking class day! 

 

Hoje vamos fazer uma receita, ice cream, isso mesmo um sorvete! 

Vamos fazer um delicioso sorvete de banana e morangos congelados! 

 

Have a great weekend. 

 

Momento LIV:  

 
Na última aula foram trabalhadas as emoções da raiva e do arrependimento na história 

“O cavalo laranja”. Nesta história, o nosso amigo Tomás, num ato de raiva, quebra o 

brinquedo que ganhou da mãe por ser diferente do que ele havia pedido. Contudo, ao 

observar a tristeza dela, se arrepende e simboliza um pedido de desculpas ao mostrar o 

brinquedo consertado por ele e dar um abraço carinhoso nela.   

Assim, a nossa proposta de hoje é brincar de “fazer as pazes” ou pedir desculpas. 

Parar tanto, sugerimos 04 passos mágicos para o pedido de desculpas: 

1o passo: “peço desculpas por ter...” (a pessoa deve saber o que exatamente fez de 

errado) 

2o passo: “isso é errado porque...” (a pessoa deve mostrar que sabe porque agiu errado) 

3o passo: “eu prometo que não vou mais fazer isso” (a pessoa deve assumir um 

compromisso de não fazer isso novamente) 

4o passo: “posso fazer alguma coisa para te ajudar?” (a pessoa deve buscar reparar o 

erro cometido) 

Após o conhecimento desses 04 passos mágicos, propomos a brincadeira que chamamos 

de “círculo da confiança” que deve ser realizado entre a criança e seus familiares.  Neste 

“círculo da confiança” cada um deve lembrar de algo que fez de errado ao outro e pedir 

desculpas, buscando seguir os 04 passos mágicos. Caso não se lembre de nada, ou 

ninguém queira falar, a criança deve se colocar no lugar de Tomás e seguindo os 04 

passos mágicos encenar o pedido de desculpas.  

Em seguida, vamos brincar de rebobina.  

Após o pedido de desculpas, vamos rebobinar. Ou seja, vamos voltar no tempo, e pensar 

numa forma diferente de ação. Assim, se eu pudesse voltar no tempo, de que forma eu 

agiria?  

Caso a criança tenha lembrado de uma situação sua e pedido desculpas, ela agora deve 

voltar no tempo e pensar em como agiria diferente. Caso ela não tenha lembrado, deve 

aproveitar a história do Tomás, voltar no tempo, e pensar em outras possibilidades de 

ação do personagem.  

Se quiser, compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foi esta experiência.  



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

