
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A alegria do encontro está no ar! 

Esta semana teremos muitas aventuras e descobriremos surpresas interessante 

no nosso grupo de DETETIVES. 

A diversão com atividades maravilhosas deixará você com um gostinho de quero 

mais. 

Então vamos embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 

 

DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2022 – 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. 

Área do conhecimento: Coordenação Motora fina 

 

Atividade: Verificar de maneira lúdica o movimento e apreensão da tesoura com massa 

de modelar. 
  

Amigos, agora vamos nos divertir construindo com a massa de modelar e tesoura a escrita 

do nosso nome.  

Esse movimento que estaremos fazendo ele é importante para aplicarmos ao segurar e 

realizar o movimento com o lápis. 

Por isso precisamos de muita atenção ao desenvolver esta proposta. 

E para isso nossa mão precisa estar trabalhando com movimentos seguros.   

 
 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa + (Proj. Produção textual e 

leitura) 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária com a escola de Marcelo 

 

OBJETIVO: Deleitar-se com a escuta da história de Ruth Rocha 

sobre o ambiente escolar no período de integração do cotidiano 

vivenciado na turma e produção da escrita espontânea da parte da 

história que mais chamou a atenção.  

 

Hoje é dia de Ciranda Literária!  

E nossa contação de história vai nos apresentar um menino chamado Marcelo. 

Alguém conhece algum menino chamado Marcelo?   

Será que ele frequentava alguma escola? 

Agora iremos apreciar o conto “A escola de Marcelo” contadora: Juçara 

Vamos ouvir o conto:  

https://youtu.be/MXvRaDRvqMs 

Agora nós iremos produzir, no caderno de desenho, a escrita espontânea da parte da 

história que mais gostamos. 

Quando finalizarmos esta etapa iremos socializar para toda a turma! 

Caprichem! 

 

English time:  
 

Good Morning 

Vamos começar o dia cantando  https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

Hoje vamos para nossa kitchen fazer um lanche saudável. Vamos fazer uma salada de frutas. 

 

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 

 

 
 

https://youtu.be/MXvRaDRvqMs
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

