
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como é gostoso iniciar uma nova semana e saber que vamos fazer muitas descobertas 

e aprender mais. 

Esta semana vamos conhecer onde podemos organizar nossos contatos telefônico, 

fazer descobertas sobre o lugar onde os seres vivos moram e muito mais. 

Vocês não podem perder! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 04 DE JUNHO 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 

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: Renata, 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: Jogo da Leitura 

 

OBJETIVO: Identificar e registra as letras nomeando as figuras apresentadas. 

 

Hoje nossa aula será muito animada. 

Vamos fechar nossa semana com chave de ouro. 

Hoje na nossa aula online, vamos usar o caderno de pauta para fazer um jogo.  

Jogo? 

Sim, o “Jogo da Leitura” 

Vamos ficar atentos, a professora vai explicar direitinho como podemos brincar. 

Vai ser muito legal, vocês não podem perder. 

AH! Se vocês puderem, manda uma fotinho deste jogo no caderno.  

https://youtu.be/MzjMUzPFAWs 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

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

conto como deleite. 

 

Hoje é Sexta-Feira dia de? 

Eu ouvi Ciranda Literária? 

Isso mesmo, vamos ter uma contação de história muito divertida. 

Ah! Vamos ouvir mais um conto de acumulação, então fique atento para o que vai aparecer 

nesta história. 

https://youtu.be/NCWlrFxV2Tg 

Agora que ouvimos e conhecemos esta história, vamos usar o nosso caderno de desenho e 

saber como ficou a cesta do personagem principal. 

Não podemos terminar nossa aula, sem conversar sobre o comportamento dos 

personagens da história. 

 

Ei, manda uma foto para vermos como vocês estão caprichando.  

 

 

 

https://youtu.be/MzjMUzPFAWs
https://youtu.be/NCWlrFxV2Tg


English time:  
Good Morning 

Hoje vamos fazer um desenho interativo muito legal. 

Vamos usar papel branco, papel colorido, tesoura e material de colorir. 

Lets go! 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXcxzHgdTLWDjmNfkVvlcMGKq?p

rojector=1 

 

Momento LIV:  
Olá Famílias. Como vocês estão? 

Nesta semana o LIV em casa vai trabalhar com a inveja e ciúmes. Vamos refletir um 

pouco sobre eles? 

 

Inicialmente passe o vídeo musical anexo – “Mundo Bita – Sinto o que sinto”  e reflita 

com a criança sobre nossas emoções e sentimentos, considerando que não existe emoção 

boa ou ruim, pois o que sentimos faz parte de nós, mas sim comportamento adequado e 

inadequado. Após o vídeo e reflexão em conjunto, convide a criança para fazer um 

desenho sobre o vídeo musical.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4  

 

Em seguida, vamos aprofundar com a criança, a diferença entre ciúmes e inveja, 

liberando-a de qualquer culpa por já ter manifestado essas emoções. Deixe claro que é 

natural sentir ciúmes e inveja, mas devemos aprender a lidar com elas, primeiro porque 

são desagradáveis e segundo porque não devemos expressar comportamentos 

inadequados e grosseiros.  

A brincadeira consiste no seguinte: 

 

Cada um vai buscar um objeto ou um brinquedo que gosta muito e que você não gostaria, 

por exemplo, de emprestar as pessoas pois tem medo de que elas não tenham o cuidado 

devido.   

Em seguida você vai pensar em algum brinquedo que você não tem, mas gostaria muito de 

ter. Faça um desenho dele, pegue uma foto ou escreva o nome dele num papel.  

Sentado em roda com sua família, pegue o seu objeto preferido e passe para alguém 

tocar. Assim, observe o seu brinquedo sendo passado de mão em mão e caso tenha 

alguém que você não gostaria que tocasse nele, observe como você se sente.  Se não tiver 

ninguém que lhe incomode, imagine alguém que você não gostaria que tocasse no seu 

objeto e observe como você se sentiria. Nesta situação, seria muito natural você sentir 

ciúmes.   

Agora mostre na roda com a sua família o segundo objeto que você pensou. Pergunte se 

eles conhecem alguém que tem esse objeto. E como você se sentiria se algum amigo seu 

ganhasse e você não, assim como aconteceu com o Tomás. Aqui pode aparecer a inveja.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXcxzHgdTLWDjmNfkVvlcMGKq?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXcxzHgdTLWDjmNfkVvlcMGKq?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4


Reflita com a criança sobre a diferença entre esses dois sentimentos. Como ela poderia 

se sentir na primeira situação, e depois na segunda situação.  

Como seria a expressão dos ciúmes e como seria a expressão da inveja.  

Esses sentimentos são agradáveis ou desagradáveis? Por quê? Deixe a criança descrever 

esses sentimentos.  

Por que será que as vezes a gente quer uma coisa que a pessoa tem e a gente não tem? 

Pode ser um comportamento, uma habilidade, uma característica física, um brinquedo 

etc.  Reflita junto com a criança? 

 

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 

 

Boa diversão e até a próxima aventura! 

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

