
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECADINHO ESPECIAL 

 

Saudade é uma palavra linda e quando chega à hora do nosso encontro ela vai ficando 
bem pequeninha! Esta semana está interessante e divertida com propostas que irão 
enriquecer os momentos On-line! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de saudade! 

 

Amanhã, 21/04, não haverá aula devido feriado determinado em 
calendário. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B 

DATA: 20 DE ABRIL DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 
institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

 

“Pindorama, Pindorama 

É o Brasil antes de Cabral 

Pindorama, Pindorama 

É tão longe de Portugal 

Fica além, muito além 

Do encontro do mar com o céu 

Fica além, muito além 

Dos domínios de Dom Manuel.” 

(Palavra Cantada) 



Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Contação de História 
Você conhece a história do “A pequena Sereia”? Acesse o link na atividade  
https://www.youtube.com/watch?v=rdsJsBOMpOE e veja o vídeo A pequena Sereia 
- Desenho animado infantil.  

Agora, divida uma folha A4 em três partes (esta atividade pode ser realizada no 
caderno de desenho), desenhe o começo, o meio e o final dessa linda história e 
construa uma lista com os personagens da história. 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 
ATIVIDADE: De que são feitos os objetos 
Vamos escolher um objeto que está próximo do lugar onde estamos sentados. Em 
seguida observe este objeto e diga do que ele é feito e para que serve. 
Cada objeto tem sua função e seu material que foi construído.  
Realizar as páginas 292 e 293 
 

English time:  

Ver a aula no classroom. 

 

Momento LIV:  

Orientações: 
 
- Objeto:  Inteligência emocional - alegria e amor.  
- Proposta: Vamos brincar de piquenique? 



 
Atividade: 
Prepare um piquenique divertido e diferente com a criança em algum lugar inusitado 
como embaixo da mesa, atrás do sofá, em cima da cama. Estimule ela levar seus 
bonecos preferidos e dar a eles todo o carinho e amor da mesma forma que recebe 
em casa.  
Durante o piquenique mostre a ela como podemos nos divertir de maneira simples, 
pois a alegria está disponível em todos os lugares. Só depende de nós.  
Ao final, pergunte a ela, como está se sentindo e faça com ela um desenho para 
expressar o amor e a alegria da família neste momento. O desenho pode ser feito 
com tinha, lápis de cor, hidrocor ou até mesmo com massinha, se tiver em casa. Se 
puder, cole o desenho no quarto da criança.  
 

A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.  
(Jean Piaget) 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C 

DATA: 20 DE ABRIL DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Amanhã, 21/04, não haverá aula devido feriado determinado em calendário. 

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 1o C – Prós Márcia, Camila, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  
 

Língua Portuguesa: ATIVIDADE: Contação de História 

 
Você conhece a história do A pequena Sereia? Acesse o  link na atividade  



https://www.youtube.com/watch?v=rdsJsBOMpOE e veja o vídeo “A pequena Sereia” - 
Desenho animado infantil.  
 
Agora, Divida uma folha A4 em três partes (esta atividade pode ser realizada no 
caderno de desenho), desenhe o começo, o meio e o final dessa linda história e 
construa uma lista com os personagens da história. 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 
ATIVIDADE: ATIVIDADE: De que são feitos os objetos 
Vamos escolher um objeto que está próximo do lugar onde estamos sentados. Em 
seguida observe este objeto e diga do que ele é feito e para que serve. 
Cada objeto tem sua função e seu material que foi construído.  
Realizar as páginas 292 e 293 
 
English time: 
 

Ver aula no classroom. 
 

Teatro 
Vamos Fazer o Nosso Teatrinho de Sombras? 

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção 
às sombras e seus movimentos. Hoje na nossa aulinha vamos assistir ao vídeo que Pró 
Cami gravou fazendo um teatrinho de sombras!! Vamos fazer e brincar bastante?? 
Acesse o link na atividade. https://youtu.be/eN3j-Zrydlc 

Dica da Pró Cami para as crianças: Brincar de contar historinha no teatro de sombras 
é muito divertido e encantador! O bom é procurar um lugar bem escurinho ou esperar 
para quando chegar a noite... Deixem tudo prontinho e se divirtam!! 

Dica da Pró Cami para as famílias: Aproveitem este momento para criarem, 
imaginarem e brincarem juntos!  

Podem também aproveitar o momento e : 

 Brincar com as lanternas pelo espaço (mostrar  objetos e as próprias crianças);  
 Fazer demonstrações variadas com as lanternas...; 
 Descobrir um mundo novo de luz e sombras... 

 
Boa Diversão e Interação 

Pró Cami 


