
 

 

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! 

 

Devido a comemoração da Páscoa, não teremos aula nos dias 09 e 10/04 

(quinta e sexta-feira). Retornaremos no dia 13/04 (segunda-feira). 

 

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

DATA: 08 DE ABRIL DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, Natália 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

14h30 às 15h 

Sala do 1oC – Prós Marcia, Roberto, João 

mailto:XXXX@mendelvilas.com.br


Área do Conhecimento:  

 Português: 

Vamos brincar com os nossos nomes? Assista ao vídeo A Avó do menino – Cecília 

Meireles (Poema) no site https://www.youtube.com/watch?v=S7--GRVWPyo 

Depois, leia no livro de Português, p.56, o poema ‘Identidade’ e, com a ajuda de um 

adulto, produza uma estrofe para esse mesmo poema, expressando formas carinhosas 

e utilizando o seu nome ou de alguém da sua família. Ilustre o poema que você construiu 

com a sua família. Se estiver com o caderno de pauta, escreva o cabeçalho como foi 

pedido na segunda-feira e realize esta atividade, se não, pode ser feita em uma folha 

de papel. 

 

 Matemática:  

Contar é muito legal! Assista ao vídeo MÚSICA DOS NÚMEROS MAIS DIVERTIDA 

DO MUNDO - CANÇÃO INFANTIL, acessando o link:  

https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0 

Após assistir ao vídeo, você percebeu que os números estão por toda parte? Na sola 

do sapato, no relógio, na banca de revista e em muitos mais lugares. Para descobrir por 

onde mais encontramos e usamos os números, realize a atividade no livro de 

Matemática p. 150 a 153 e faça mais descobertas.  

 

 English time 

MAKING A EASTER BUNNY (Fazendo um Coelhinho da Páscoa) com Teacher João. 

Acessar o link do vídeo na atividade, https://youtu.be/zW9RF2lflL0.  

Lembrar que está chegando o “easter day” (Dia de Páscoa) e que iremos fazer um 

“Easter bunny” (Coelhinho da Páscoa), utilizando coisas que podemos ter em casa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7--GRVWPyo
https://www.youtube.com/watch?v=MipLKD8zXL0
https://youtu.be/zW9RF2lflL0


VOCABULÁRIO:  

Easter (Páscoa) 

Easter bunny (Coelhinho da Páscoa) 

Easter egg (Ovo de Páscoa) 

 

 Música 

Professor Roberto preparou um vídeo muito legal para você. Acesse o link na 

atividade e cante junto com o professor. Divirta-se! 

 

Atividade - Música “Eu Perdi o Dó da Minha Viola". 

https://youtu.be/yI2cFjv8fYo 

 

 

 

 

https://youtu.be/yI2cFjv8fYo

