
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças vamos nos preparar para uma maravilhosa semana de novas 

aprendizagem! 

Iremos construir muitas descobertas, conhecer mais cantigas de rodas, 

agendas, desafios matemáticos, família, investigar ciclo da vida de alguns 

seres vivos e apreciarmos lugares diferentes. 

Vai ser muito legal, não é mesmo? 

Esperamos por todos vocês. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 28 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: Produção textual: agenda de contatos 

 

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

 

Esta semana foi muito divertida, aprendemos mais cantigas e estamos investigando a 

utilização da agenda e sua importância no uso do cotidiano. 

E hoje vamos fechar nossa semana com chave de ouro! 

Obá! 

Vocês vão organizar a agenda de Luquinha, mas para isso deverão escrever os nomes que 

a pró irá ditar. 

Esta proposta está na página 41 do módulo 2 vai ser superdivertido refletirmos na 

produção dos contatos de Lucas na agenda. 

Todos prontos? 

Estamos esperando vocês na aula virtual. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária/ desenho com interferência. 

 

OBJETIVO: Conhecer histórias com conto de acumulação e estimular a reflexão sobre o 

conto como deleite. 

 

Ciranda Literária virtual está muito interessante. 

Vamos conhecer uma história muito engraçada. 

Se preparem para ouvir esse conto que se passa em um castelo onde todo mundo que 

tirar o rei da sua banheira. 

Um rei em uma banheira?  

Isso mesmo... acreditem! 



Preparados? 

E lá vamos nós para nossa Ciranda Literária com a história: O Rei Bigodeira e sua 

banheira        https://youtu.be/HArrI-hYUg0 

E logo após a apreciação da história iremos fazer uma banheira, no caderno de desenho, 

com um tutorial virtual para conversarmos sobre o que mais chamou sua atenção nesta 

divertida ciranda.  

https://youtu.be/mFZprCiRKAA O cenário terá elementos da sua criatividade, 

capriche!  

 

English time:  
Good Morning, 

Hoje vamos revisar as emoções que vimos essa semana jogando. 

Prepare-se ´para um quis muito divertido. 

Have a great weekend. 

 

Momento LIV:  
 

Olá Famílias. Esperamos que estejam todos bem.  

 

Nesta semana, acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente à História 

“Campeonato de Pareidolia ”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=l934Rd3GmEw&feature=youtu.be 

 

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

também a seguir: 

A proposta é brincar de pareidolia juntos em colaboração.  

Assim, juntos vocês vão procurar caras bichos e coisas em outras coisas, como, por 

exemplo, quando a gente acha uma imagem de carneiro nas nuvens sem que tenha o 

desenho dela ali de verdade, ou quando a gente vê o formato de uma lua na mancha do 

espelho do banheiro. Ao encontrar a imagem nas coisas, vocês devem registrar através 

de foto ou desenho e enviar para a gente aqui no Google Classroom com a explicação da 

imagem que encontraram.  

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://youtu.be/HArrI-hYUg0
https://youtu.be/mFZprCiRKAA
https://www.youtube.com/watch?v=l934Rd3GmEw&feature=youtu.be
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A


1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Boa diversão e até a próxima aventura! 

 

Até a próxima aventura! 

 
 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

