
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 
Estamos morrendo de saudade, mas logo estaremos juntinhos novamente. Enquanto isso 

não acontece, preparamos atividades bem interessantes e divertidas para essa semana. 

Faça no tempo que tiver, não se apresse. Estarei esperando quando voltar! 

Beijinhos com sabor de saudade! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 14 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. 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

“Todo dia é dia de Índio, 

eles fazem parte da 

nossa história e tem 

muito a nos ensinar.” 

19 de Abril – valorização 

da cultura dos povos 

indígenas. 



 Matemática 
 

ATIVIDADE: Reta Numérica 

 Vamos nos divertir com um jogo matemático? Para isso você vai acessar o link na 

atividade (https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros) Linhas de 

Números e jogar com um adulto.  

 

Realize a atividade no livro de Matemática p. 162 e 163. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História\ Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: A vida dos Índios 

Está chegando o dia de comemorar o DIA do ÍNDIO. Vamos conhecer a cultura indígena, 

lugar onde moravam e seus costumes. Assista ao vídeo da Turma do Folclore acessando 

o link na atividade.  https://www.youtube.com/watch?v=UaxL3qkfaSI 

E no caderno de pauta, construa uma lista com os alimentos que os índios consumiam, 

não esqueça de fazer o cabeçalho. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu 

jeitinho, mas bem caprichado em letra BASTÃO. 

 

 English time: 
 

LET’S CHECK OUR MATERIAL 

Assistir a vídeo aula que pró Natália preparou. Acessar o link na atividade. 

Passar o vídeo para conhecimento do vocabulário acerca dos materiais. Acessar o link 

na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 

  

Vocabulário: 

 

BACKPACK – MOCHILA 

PENCIL CASE - ESTOJO 

PAPER - PAPEL 

PENCIL – LÁPIS 

COLOR PENCIL – LÁPIS DE COR 

CRAYONS – GIZ DE CERA 

MARKER – HIDROCOR 

https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros
https://www.youtube.com/watch?v=UaxL3qkfaSI
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo


ERASER – BORRACHA 

SHARPENNER – APONTADOR 

SCISSOR – TESOURA 

GLUE – COLA 

RULER - RÉGUA 

TAPE – FITA COLANTE 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 14 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. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Matemática 
 

ATIVIDADE: Reta Numérica 

 Vamos nos divertir com um jogo matemático? Para isso você vai acessar o link na 

atividade (https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros) Linhas de 

Números e jogar com um adulto.  

Realize a atividade no livro de Matemática p. 162 e 163. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História\ Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: A vida dos Índios 

https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros


Está chegando o dia de comemorar o DIA do ÍNDIO. Vamos conhecer a cultura indígena, 

lugar onde moravam e seus costumes. Assista ao vídeo da Turma do Folclore acessando 

o link na atividade.  https://www.youtube.com/watch?v=UaxL3qkfaSI 

E no caderno de pauta, construa uma lista com os alimentos que os índios consumiam, 

não esqueça de fazer o cabeçalho. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu 

jeitinho mas bem caprichado em letra BASTÃO. 

 

 English time: 
 

LET’S CHECK OUR MATERIAL 

Assistir a vídeo aula que pró Natália preparou. Acessar o link na atividade. 

Passar o vídeo para conhecimento do vocabulário acerca dos materiais. Acessar o link 

na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 

  

Vocabulário: 

 

BACKPACK – MOCHILA 

PENCIL CASE - ESTOJO 

PAPER - PAPEL 

PENCIL – LÁPIS 

COLOR PENCIL – LÁPIS DE COR 

CRAYONS – GIZ DE CERA 

MARKER – HIDROCOR 

ERASER – BORRACHA 

SHARPENNER – APONTADOR 

SCISSOR – TESOURA 

GLUE – COLA 

RULER - RÉGUA 

TAPE – FITA COLANTE 

 

 Educação Física 

Professor Daniel vai ensinar a fazer um uma brincadeira com aviõezinhos de papel. 

Assista o vídeo e divirta-se. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/2Wf64RKfnJA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaxL3qkfaSI
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://youtu.be/2Wf64RKfnJA

