
 

 

 RECADINHO ESPECIAL 

Olá meus queridos, como 

vocês estão? 

Nós aqui estamos com 

muitas saudades, mas 

neste momento temos que 

nos cuidar. 

Então capriche nas 

atividades que preparamos 

para vocês com muito 

carinho nesta semana recheada de novidades. 

Um beijo enorme no coração de vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o ANO E.F. I 

DATA: 07 DE ABRIL DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

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

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

 

Professora on-line:  

9h30 às 10h 

Sala do 1oA – Prós Carol, Daniel, Natália 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel 

14h30 às 15h 

Sala do 1oC – Prós Marcia, Daniel, João 

Área do Conhecimento:  

 Matemática  

mailto:XXXX@mendelvilas.com.br


Atividade: Formas Geométricas e quantidade. 

Olá meu querido aluno! Vamos fazer uma colagem diferente? Dobre ao meio uma folha 

de A4 e desenhe em um lado um triângulo e do outro lado um quadrado (tamanhos 

grandes).  

Agora, recorte e cole dentro do triângulo MAIS de 15 letras diversas e no quadrado 

cole MENOS de 15 números à sua escolha. Realize a atividade no livro de Matemática 

p. 150 e 151. 

 

 Língua Portuguesa interdisciplinar com Inglês 

HORA DO CONTO IN ENGLISH TIME 

STORYTELLING (Contação de história) 

Atividade: Ouvir histórias, criar personagens e fazer 

experimentações faz parte do universo infantil. Junto com a sua 

família assistam e leiam a história THE STORY OF THE EASTER 

BUNNY by Katherine Tegen and Sally Anne Lambert 

(A história do coelhinho da Páscoa por Katherine Tegen and Sally 

Anne Lambert)  e divirtam-se pra valer! Link na atividade. 
https://youtu.be/AiJtSlqIpL8 
 

Lembrar que está chegado o “easter day” (Dia da Páscoa) e que iremos assistir uma 

contação de história em Inglês. A mamãe pode pausar página a página e traduzir lendo 

a legenda. E a criança pode, após ouvir a história em Inglês, recontar do seu jeitinho, 

lendo as imagens. O adulto que estiver acompanhando pode também, se souber, falar 

palavrinhas que estão na história e apontar para o desenho para a criança associar o 

nome em Inglês (ex: house – casa /eggs – ovos...).   

Após a contação da história, utilizando uma folha de papel, 

pode ser do caderno de desenho, revista, jornal, aquela 

que tiver em casa e construa uma dobradura do coelho, 

decore como quiser e cole no caderno de desenho. Agora, 

ilustre como um cenário que viu no livro. Pedir que a 

criança reconte a história para alguém da família. Ver 

modelo. (link na atividade)  

https://youtu.be/AiJtSlqIpL8


Sugestão: Pode refazer a dobradura e construir um cartão de Páscoa para presentear. 

Registre com foto e poste. Marque o Colégio Mendel com # no jeito mendel de ser em 

casa.  

Assim todos podem ver sua produção!  

 Teatro 

Vamos Passear na Floresta? 

Oi meus amores! Hoje preparamos um vídeo para juntos passearmos numa floresta de 

faz de conta! Vem com a gente? Que tal transformar algum espaço da sua casa em uma 

floresta e fazer um divertido passeio? 

Mas antes podemos também montar uma cabaninha nesta Floresta! 

Dicas de como montar sua cabaninha: 4 cadeiras, lençol, pregadores de roupa. Por 

dentro pode ter colchão, edredom mais grossinho, almofadas, livros, alguns 

brinquedinhos preferidos, lanterna, jogos de tabuleiro... E se quiser dar um toque 

diferente na cabaninha, pode colocar por fora luminarias de árvore de Natal.  

Modelos de cabaninha no link. 

 

 

 

 

Agora é só acessar o link abaixo e Bom Passeio! 

https://www.youtube.com/watch?v=iG1ssJlmB0U 

OBS: Além das possibilidades e brincadeiras do vídeo, podemos criar outras historias 

na floresta, outros acontecimentos. E seguir interagindo com a criança, ouvindo suas 

proposições  e embarcando nesta grande brincadeira de imaginação, de faz de conta... 

Ao final, a cabana pode ser o lugar escolhido para brincar, fazer um piquenique, 

desenhar, contar historinhas, dormir... Aproveitem! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iG1ssJlmB0U


 Educação Física 

O professor Daniel vai trazer hoje uma proposta para movimentar o corpo! E para isso, 

vamos começar com um desafio para preparar o material (vocês vão ver no vídeo - link 

na atividade. Aproveitem essa atividade e se divirtam!!! 

https://youtu.be/RjqBQCIaHBU 

 

https://youtu.be/RjqBQCIaHBU

