
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 16 DE ABRIL DE 2020 – QUINTA-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 Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália 

 

 

“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: 

 

 Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Regras de Convivência 

Agora chegou a hora de assistirmos ao vídeo: Toda criança tem direito. Acesse o link na 

atividade.  
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0   

 

Converse com a criança sobre direito e deveres e a importância deles para viver bem 

em sociedade.  

Vamos realizar a leitura da pág. 68 e a atividade da página 69. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História 
 

ATIVIDADE: Pesquisa de Brincadeira Indígenas. 

 

Os índios caçavam, nadavam e cuidavam da sua tribo. Mas também adoravam criar 

brincadeiras divertidas. E agora é a sua vez. Com a ajuda de um adulto, pesquise as 

BRINCADEIRAS INDIGENAS que você conseguir. Faça o registro da suas descobertas 

no caderno de desenho, lembrando e colocar o nome de cada brincadeira.   

 

 English time: 

Lembrar uma palavra que tenha a letra U – DUCK ( PATO) 

Passar o vídeo da história The Ugly Duckling (O Patinho Feio). -   Acessar o link na 

atividade. https://www.youtube.com/watch?v=J9x-UdnjNd8 

Após a história, entregar a criança um lápis e papel e passar o vídeo com o passo a passo 

de um desenho de um patinho. Acessar o link na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=5dbhx-Zpow0 . A ideia é a criança assistir ao vídeo 

e ir desenhando. Pode colorir depois. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://www.youtube.com/watch?v=J9x-UdnjNd8
https://www.youtube.com/watch?v=5dbhx-Zpow0


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 16 DE ABRIL DE 2020 – QUINTA-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, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: 

 

 Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Regras de Convivência 

Agora chegou a hora de assistirmos ao vídeo: Toda criança tem direito. Acesse o link 

na atividade. 
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0   

 

Converse com a criança sobre direito e deveres e a importância deles para viver bem 

em sociedade.  

Vamos realizar a leitura da pág. 68 e a atividade da página 69. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História 
 

ATIVIDADE: Pesquisa de Brincadeira Indígenas. 

 

Os índios caçavam, nadavam e cuidavam da sua tribo. Mas também adoravam criar 

brincadeiras divertidas. E agora é a sua vez. Com a ajuda de um adulto, pesquise as 

BRINCADEIRAS INDIGENAS que você conseguir. Faça o registro da suas descobertas 

no caderno de desenho, lembrando e colocar o nome de cada brincadeira.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0


 English time: 

Lembrar uma palavra que tenha a letra U – DUCK ( PATO) 

Passar o vídeo da história The Ugly Duckling (O Patinho Feio). -   Acessar o link na 

atividade. https://www.youtube.com/watch?v=J9x-UdnjNd8 

Após a história, entregar a criança um lápis e papel e passar o vídeo com o passo a passo 

de um desenho de um patinho. Acessar o link na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=5dbhx-Zpow0 . A ideia é a criança assistir ao vídeo 

e ir desenhando. Pode colorir depois. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9x-UdnjNd8
https://www.youtube.com/watch?v=5dbhx-Zpow0

