
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 15 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. 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila,  Margô 

 

“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. 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História\ Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Pesquisa de Imagens sobre os índios 
Para deixar nossa semana mais animada e interessante, pesquise imagens sobre a cultura 

indígena (moradia, vestuário, armas de caça entre outros). Cole no caderno de pauta suas 

descobertas, lembrando de colocar o cabeçalho. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do 

seu jeitinho mas bem caprichado em letra BASTÃO. 

 

COLÉGIO MENDEL VILAS 

DATA: 14 DE ABRIL DE 2020. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Vamos falar de Adição? 
 

Para isto você deverá assistir ao vídeo aula que a pró Margô fez, apresentando a construção 

da máquina de somar. Logo após, use a sua criatividade para construir a sua máquina de somar 

utilizando os materiais que você desejar. Acesse o link no site. https://youtu.be/MwuCI2B-u-c 

 English time: 

HOW TO DO A PENCIL HOLDER. 

 

COMO FAZER UM SUPORTE PARA LÁPIS USANDO LATA OU GARRAFA PET OU 

COPO PLÁSTICO. 

 

Assistir a vídeo aula com pró Natália, com as instruções de como fazer o artesanato 

de hoje.  

 

PENCIL HOLDER. 

Permitir que a criança faça e decore o porta lápis e se possível utilizar para guardar 

os materiais. 

 

VOCABULÁRIO:   

 

CAN - LATA 

PLASTIC BOTTLE – GARRAFA PLASTICA 

PLASTIC CUP – COPO PLÁSTICO 

COLOR PAPER – PAPEL COLORIDO 

https://youtu.be/MwuCI2B-u-c


MAGAZINE - REVISTAS 

SCISSOR – TESOURA 

GLUE – COLA 

PENCIL – LÁPIS 

COLOR PENCIL – LÁPIS DE COR 

 Teatro: 
 

Teatro de Sombras: O Mistério da Lua  

Olá meus amores! Hoje preparamos um vídeo com uma contação de história bem 

especial! Será um Teatrinho de Sombras!!!! A contação de história é do livro: O 

Mistério da Lua de Sônia Junqueira. 

A música que cantamos no início é de Caetano Veloso e se chama: Canto do Povo de Um 

Lugar. Espero que vocês se divirtam neste escurinho e embarquem neste canto e 

conto... Amo vocês. 

E a Lua? Vocês já pararam para olhar para a Lua? Como ela estava ontem? Alguém viu? 

Como vai estar hoje? Você tem algum palpite? 

Beijinhos com sabor de Lua da Pró Cami e vamos a nossa historinha no vídeo!  

Acesse o link na atividade. https://youtu.be/wzwTpCt9Fks 

 

PARA SEMANA QUE VEM: 

RECADINHO PARA AS FAMÍLIAS: 

Querida Família, na próxima quarta-feira  nossa sugestão de atividade na aula de 

Teatro será a elaboração de um Teatrinho de Sombras. 

Quem quiser já poderá ir selecionando o material que precisaremos: 

1 Caixa de Papelão (se quiser pegar duas para garantir é bom) 

1 Folha ou Rolo de Papel Manteiga (comprei no mercado o rolo de papel manteiga) 

Palitinho de madeira de churrasco 

Durex 

Piloto ou Hidrocor Preto 

Folhas de Papel Preto ou Papel Branco 

Tesoura ou Estilete 

Lanterna ou Luminária (pode ser a lanterna do celular mesmo) 

    E nos encontramos semana que vem! Beijinhos, Pró Cami! 

 

https://youtu.be/wzwTpCt9Fks


 MÚSICA: 

Cante e divirta-se com a vídeo aula de Professor Roberto. 

https://youtu.be/eueQVmUluxc 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 15 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. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Roberto, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História\ Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Pesquisa de Imagens sobre os índios 
Para deixar nossa semana mais animada e interessante, pesquise imagens sobre a cultura 

indígena (moradia, vestuário, armas de caça entre outros). Cole no caderno de pauta suas 

descobertas, lembrando de colocar o cabeçalho. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do 

seu jeitinho mas bem caprichado em letra BASTÃO. 

 

COLÉGIO MENDEL VILAS 

DATA: 14 DE ABRIL DE 2020. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Vamos falar de Adição? 
 

Para isto você deverá assistir ao vídeo aula que a pró Margô fez, apresentando a construção da 

máquina de somar. Logo após, use a sua criatividade para construir a sua máquina de somar 

utilizando os materiais que você desejar. Acesse o link no site. https://youtu.be/MwuCI2B-u-c 

https://youtu.be/eueQVmUluxc
https://youtu.be/MwuCI2B-u-c


 English time: 

HOW TO DO A PENCIL HOLDER. 

 

COMO FAZER UM SUPORTE PARA LÁPIS USANDO LATA OU GARRAFA PET OU 

COPO PLÁSTICO. 

 

Assistir a vídeo aula com pró Natália, com as instruções de como fazer o artesanato 

de hoje.  

 

PENCIL HOLDER. 

Permitir que a criança faça e decore o porta lápis e se possível utilizar para guardar 

os materiais. 

 

VOCABULÁRIO:   

 

CAN - LATA 

PLASTIC BOTTLE – GARRAFA PLASTICA 

PLASTIC CUP – COPO PLÁSTICO 

COLOR PAPER – PAPEL COLORIDO 

MAGAZINE - REVISTAS 

SCISSOR – TESOURA 

GLUE – COLA 

PENCIL – LÁPIS 

COLOR PENCIL – LÁPIS DE COR 

 

 MÚSICA: 

Cante e divirta-se com a vídeo aula de Professor Roberto. 

https://youtu.be/eueQVmUluxc 

 

https://youtu.be/eueQVmUluxc

