
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 17 DE ABRIL DE 2020 – SEXTA-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, Daniel, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Natália, Margô, Camila  

 

 

“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 
ATIVIDADE: Árvore Genealógica 

Agora vamos rever seus momentos em família? Visite os álbuns de família e dialogue 

com seus pais sobre as suas histórias e a sua árvore genealógica. Que tal jogarmos um 

pouco abordando esse tema? Acesse o site escola games árvore genealógica. Link na 

atividade. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/?deviceType=computer 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Contação de História 

Oba! É hora de história! Vamos convidar uma pessoa da sua família para lermos juntinho 

a historinha O MENINO POTI” de Ana Maria Machado e Claudius. Acesse o link na 

atividade. https://www.youtube.com/watch?v=j7niO0Kht0A 

No caderno de desenho, ilustre e escreva a parte da história que você mais gostou. No 

retorno vamos conversar um pouquinho sobre o Menino Poti.  

 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 

 English time: 
 

STORY TELLING 

Passar a vídeo aula preparada por pró Natália com a contação de história FOUR LITTLE 

DUKS. Ao final do vídeo os alunos poderão, de acordo com as instruções dadas pela 

professora, recortar o patinho e colar em uma folha branca fazendo um cenário para  

ele. Divirtam-se!! 

 

https://youtu.be/FvLGPLyWAGk 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=j7niO0Kht0A
https://youtu.be/2Wf64RKfnJA
https://youtu.be/FvLGPLyWAGk


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 17 DE ABRIL DE 2020 – SEXTA-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 Renata LIV, Márcia, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 História 
ATIVIDADE: Árvore Genealógica 

Agora vamos rever seus momentos em família? Visite os álbuns de família e dialogue 

com seus pais sobre as suas histórias e a sua árvore genealógica. Que tal jogarmos um 

pouco abordando esse tema? Acesse o site escola games árvore genealógica. Link na 

atividade. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/?deviceType=computer 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Contação de História 

Oba! É hora de história! Vamos convidar uma pessoa da sua família para lermos juntinho 

a historinha O MENINO POTI” de Ana Maria Machado e Claudius. Acesse o link na 

atividade. https://www.youtube.com/watch?v=j7niO0Kht0A 

No caderno de desenho, ilustre e escreva a parte da história que você mais gostou. No 

retorno vamos conversar um pouquinho sobre o Menino Poti.  

 Momento LIV:  

O monstro das cores 

Objeto: Inteligência emocional - reconhecimento das emoções  

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=j7niO0Kht0A


Proposta: Vamos assistir à uma contação de história do livro “O monstro das cores”. Esse livro é 

muito bacana e conta como um monstrinho atrapalhado aprendeu a lidar melhor com suas 

emoções. Acessar o link na atividade. 

Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 

Reflexão: Agora que vocês já assistiram ao vídeo, vamos refletir um pouco? Faça uma roda de 

conversa entre todos da casa, se possível. 

1.  Você já se sentiu confuso(a) quanto aos seus sentimentos assim como o monstrinho do livro? 

2.  Como foi essa experiência? Como lidou com ela?  

3. Você acha que essa história pode te ajudar a lidar melhor com esse tipo de situação? 

 

Para expandir - em família: Sugestão de, em família, construir os potes dos sentimentos, como no 

livro.  

Que sua semana seja repleta de sentimentos bons, mas, se não for assim, seja feliz com as 

pequenas ações e faça com que essas ações sejam maiores e melhores que o que te entristece. 

 

 English time: 
 

STORY TELLING 

Passar a vídeo aula preparada por pró Natália com a contação de história FOUR LITTLE 

DUKS. Ao final do vídeo os alunos poderão, de acordo com as instruções dadas pela 

professora, recortar o patinho e colar em uma folha branca fazendo um cenário para  

ele. Divirtam-se!! 

 

https://youtu.be/FvLGPLyWAGk 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q
https://youtu.be/FvLGPLyWAGk

