
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amigos! 

Esta semana vamos comemorar o dia da bandeira, símbolo maior do nosso pais 

e continuaremos investigando assuntos interessantes para todos nós. 

Vamos participar de atividades divertidas e de muitas pesquisas.  

Então vamos lá, espero por vocês! 

Beijocas 

 

ROTINA DA SEMANA 
 

Sala do 1o Ano A                   

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial. 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

10h30h às 11h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 

Sala do 1o Ano B   

13h40 – Acolhimento dos alunos no presencial. 

14h – Abertura e Acolhimento da sala online 

814h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

16h30 às 17h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES 1o ano A e B 

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021– SEXTA-FEIRA 

 

Dia da Bandeira 
“Tua nobre presença à lembrança  
A grandeza da Pátria nos traz.  
Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil,  
Querido símbolo da terra,  
Da amada terra do Brasil! ” 

https://youtu.be/Y9ADVzUQLUg 

  
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 
 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

Área do conhecimento: Ciranda Literária 

 

Atividade: Ciranda Literária. 

 

Objetivo: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil com como deleite.  
 

CHEGOU A HORA DA HISTÓRIA!  

E nesta sexta-feira iremos ouvir a contação de história socializando o capítulo 10 do 

módulo 4. 

Para este momento teremos a participação da Pró Marcinha realizando a leitura do 

conto clássico Chapeuzinho Vermelho que se encontra nas páginas 25 a 31. 

Nesta versão precisamos estar atentos: 

O que lobo vai fazer? 

O que Chapeuzinho vai aprender? 

Então vamos ouvir participando da história. 

https://youtu.be/xt1EnD9i7Yc 

https://youtu.be/EgaicoSPS_k 

 

Depois da aula híbrida vocês poderão escolher um novo livro, para ler juntinho com a 

sua família! 

Depois de lê-lo, escreva um pouco sobre ele para socializar com o seu grupo na 

atividade impressa. 

 

Área do conhecimento: Língua Portuguesa 
 

Atividade: Interpretação e compressão do texto. 

 

 

https://youtu.be/Y9ADVzUQLUg
https://youtu.be/xt1EnD9i7Yc
https://youtu.be/EgaicoSPS_k


Objetivo: Interpretar e compreender a história apreciada.  
 

Agora que você ouviu a leitura do conto de Chapeuzinho Vermelho, você acha que o lobo 

escreveu o bilhete com boas intenções? 

Você conhece outra versão dessa história? 

Vamos dialogar sobre a compressão e interpretação do conto realizando a atividade na 

página 32 com muita atenção. 

Olha só que interessante ainda neste capítulo! 

Temos uma outra versão da história .... Agora é: 

Chapeuzinhos coloridos. 

https://youtu.be/jvHsJ-5CD6g 

Vocês poderão acessar o link depois da aula híbrida! 

 

Área do conhecimento: Coordenação Motora 

fina com perfuração 

 

Atividade: Movimento da letra cursiva com perfuração 

na bandeja de isopor  

 

Objetivo: Desenvolver habilidades motora fina no 

traçado da letra cursiva com a perfuração na bandeja de 

isopor.  
  

Crianças, iremos construindo movimentos finos com o movimento punção. 

E para isso precisamos de movimentos seguros na apreensão do lápis grafite e no 

pinçar.  

Agora vamos realizar uma atividade muito interessante com a perfuração na bandeja 

de isopor do alfabeto. 

Antes iremos assistir um vídeo interessante falando do movimento que iremos fazer: 

https://youtu.be/3KK1DAqbjtE 

Agora chegou a nossa vez de realizarmos a atividade com o desafio da letra cursiva! 

Vocês irão fazer na bandeja utilizando o lápis, o movimento cursivo das seguintes 

letras  

(a c d e g f) 
Prosseguiremos agora realizando a perfuração com palito de churrasco 

Então vamos lá! 

 

 

 

 

https://youtu.be/jvHsJ-5CD6g
https://youtu.be/3KK1DAqbjtE


AGENDA PARA CASA: 
Para fazer com a orientação de um familiar. 
Atividade impressa. 

 

English time:  

 
Hello! 

 

It’s Friday! 

 

Hoje é dia de se divertir, então vamos a um caça ao tesouro?! Isso mesmo, a teacher 

vai ajudar os students a desvendar as pistas que estarão espalhadas pela school até 

chegar ao tesouro. Sei que vai ser moleza já que vocês estão conhecendo a nossa school 

mais do que nunca! Good Luck!  

 

Momento LIV: 

 
Olá família, tudo bem? 

Já estamos partindo para o último mês do ano.  

Vamos falar sobre o amor? Isto mesmo, este sentimento que está presente na essência 

de todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. Como é bom sentir 

amor, amar e ser amado.  

 

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4 

 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo 

algumas sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. O que é melhor ter amigos ou ser amigo? Por quê? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4


Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, 

faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma 

de amor.   

 

Para expandir em família: 

 

Que tal fazer uma cartinha de gratidão para um grande amigo seu? 

Com a ajuda de sua família escreva para seu amigo agradecendo por sua amizade. Caso 

não queira escrever pode ser feito também um desenho.  

Depois ligue para ele, e leia a carta ou mostre o seu desenho.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom esta experiência.  

Vamos adorar receber! 

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


