
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 23 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 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras mágicas / Atitudes 

“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) 



Agora chegou a hora de assistirmos ao vídeo da música: Eliana - Palavrinhas Mágicas. 

Acesse o link.  
https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k   

 

Construir um diálogo a criança sobre a importância das palavras no cotidiano social 

deles para viver bem com todos, respeitado e sendo respeitado.  

 

Vamos realizar a leitura da pág. 70 e a atividade da página 71. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Os objetos contam história 

 

Vamos viajar no tempo?  

Junto com a sua família, procure algum objeto de quando você era bebê. Pode ser uma 

roupa, manta ou sapatinho. Ao encontrar pergunte para seus pais qual a história deste 

objeto.  

Juntos vamos realizar a leitura da página 216 e 218 e fazer novas descobertas 

realizando as páginas do livro 217 e 219 

 

English time: 

Ver aula no classroom. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 23 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 

https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k


 

ATIVIDADE: Palavras mágicas/Atitudes 

Agora chegou a hora de assistirmos ao vídeo da música: Eliana - Palavrinhas Mágicas. 

Acesse o link.  
https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k   

 

Construir um diálogo com a criança sobre a importância das palavras no cotidiano 

social deles para viver bem com todos respeitado e sedo respeitado.  

Vamos realizar a leitura da pág. 70 e a atividade da página 71. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Os objetos contam história 

 

Vamos viajar no tempo?  

Junto com a sua família, procure algum objeto de quando você era bebê. Pode ser uma 

roupa, manta ou sapatinho. Ao encontrar pergunte para seus pais qual a história deste 

objeto.  

Juntos vamos realizar a leitura da página 216 e 218 e fazer novas descobertas 

realizando as atividades das páginas do livro 217 e 219. 

 

English time: 

Ver aula no classroom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k

