
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 24 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  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: O antigo e o Moderno 

Vamos continuar a nossa viagem no tempo? 

“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) 



Vamos agora falar sobre a evolução dos objetos, meios de transporte e meios de 

comunicação. 

Nesta aula vamos conhecer as transformações de todos esses objetos e suas 

consequências para nossa vida. 

Juntos vamos realizar a leitura da página 348 e 354 e fazer novas descobertas. 

Em seguida, depois de fazer tantas descobertas, realize as páginas do livro 355 a 

357 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Contação de História 

 

Oba! É hora de história!  Nesta semana vamos matar as saudades da nossa Ciranda 

Literária. 

Cada um de vocês vão escolher uma história que tenha em casa ou procurar na 

internet a sua história preferida. 

Em seguida você irá desenhar a capa do livro escolhido, o autor e ilustrador do seu 

livro.  

É importante o adulto que está com você enviar seu registro para a professora no 

classroom, pois iremos fazer a roda do EU INDICO na segunda-feira. 

 

Acesse o link e veja o vídeo que a pró preparou para você.  

https://youtu.be/-xnXpALIcpM 

 

Educação Física: 

Acesso o link e veja o vídeo que o professor Daniel preparou para você.  

https://youtu.be/OVPakDB20a4 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-xnXpALIcpM
https://youtu.be/OVPakDB20a4


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 24 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: Ciências 

 

ATIVIDADE: O antigo e o Moderno 

 

Vamos continuar a nossa viagem no tempo? 

Vamos agora falar sobre a evolução dos objetos, meios de transporte e meios de 

comunicação. 

Nesta aula vamos conhecer as transformações de todos esses objetos e suas 

consequências para nossa vida. 

Juntos vamos realizar a leitura da página 348 e 354 e fazer novas descobertas. 

Em seguida, depois de fazer tantas descobertas, realize as atividades das páginas do 

livro 355 a 357. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Contação de História 

 

Oba! É hora de história!  Nesta semana vamos matar as saudades da nossa Ciranda 

Literária. 

Cada um de vocês vão escolher uma história que tenham em casa ou procurar na 

internet sua história preferida. 

Em seguida você irá desenhar a capa do livro escolhido, o autor e ilustrador do seu 

livro.  

É importante o adulto que está com você enviar seu registro para a professora no 

classroom, pois iremos fazer a roda do EU INDICO na segunda-feira. 

Acesse o link e veja o vídeo que a pró preparou para você.  

https://youtu.be/-xnXpALIcpM 

https://youtu.be/-xnXpALIcpM


English time: 

Ver 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) 

 

Tenham todos uma ótima semana!!! 

 


