
 

               

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

O nosso coração enche de alegria em saber que vamos nos encontrar. Esta semana está 

cheia de enigmas e muito mistério para desvendar, com atividades recheadas de momentos 

de alegria e aprendizagem nas nossas aulas On-line! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de mistério! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 27 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. 

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: Enigma das palavras 

 

Hoje na nossa aula, vocês irão virar Detetives. 

Para descobrir as palavras, vocês terão que desvendar o enigma da atividade que está 

disponível no mural (link na atividade). As respostas serão feitas no caderno de pauta, 

tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu jeitinho, mas bem caprichado em 

letra BASTÃO.  

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 



Agora é a sua vez, construa no seu caderno, um enigma com o seu nome. Vou adorar 

desvendar o seu mistério. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Lugar de Brincar 

 

Brincar é bom demais. Com certeza, vocês conhecem muitos lugares legais para brincar. 

Hoje vocês vão escolher o lugar que mais gostam de brincar. No caderno de desenho 

fazer o registro do lugar escolhido e colocar o nome deste lugar. 

 Vamos realizar as páginas 304 e 305 e descobrir quais os lugares preferidos da Turma 

do Eleva. 
 

English time:  

 
Ver a sala do classroom 
 

Momento LIV: 

ATIVIDADE: FLOQUINHO DE ALGODÃO 

 

O CARINHO era simbolizado por um floquinho de algodão! 

 

Objeto: Inteligência emocional – amor, tristeza e alegria.  

 

Proposta: Vamos assistir à uma contação de história “Floquinho de algodão”. Acesse o 

link na atividade. https://www.youtube.com/watch?v=TLK9ru-V2s4 
 

Reflexão / Hora do diálogo  
 

Segue abaixo uma relação de perguntas sobre esta história para você refletir junto com 

a criança. Fique à vontade para pensar em outras.  

Seria interessante você pausar o vídeo para conversar paulatinamente com a criança sobre 

a história e seus desdobramentos, estimulando-a a pensar o que poderá acontecer com os 

personagens diante de suas escolhas.  

 

1. Quais eram os sentimentos que as pessoas compartilhavam no início da história? 

Você também compartilha amor e amizade com seus amigos e familiares?  

2. Quando você compartilha amizade, você também recebe amizade? 

3. Quando o menino parou de compartilhar os floquinhos de algodão, o que aconteceu 

com as pessoas? 

4. O que o menino resolver fazer para acabar com a tristeza do lugar? 

https://www.youtube.com/watch?v=TLK9ru-V2s4


5. O que aconteceu no final da história? Como o menino conseguiu trazer de volta a 

alegria do lugar? 

 

Ao final, solicite a criança fazer um desenho desta história.  

 

Momento em família:  

 

Pegue flocos de algodão, ou caso não tenha, recorte pequenos pedaços de papel e a cada 

um deles, atribua um significado que simbolize  bons sentimentos como amor, amizade, 

carinho, alegria, gratidão e/ou outros conhecidos pela criança. Estimule a criança a 

distribuir os flocos de algodão ou os pedações de papel para todos os integrantes da casa. 

Faça isto com ela, e troque os bons sentimentos, mostrando a ela a importância de 

compartilharmos coisas boas.  

Se for oportuno, guarde os floquinhos de algodão ou os papéis recortados para serem 

distribuídos às pessoas que não estão com a criança neste momento, como os avós ou seus 

amigos, por exemplo.  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 27 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. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa: 

 

ATIVIDADE: Enigma das palavras 

 

Hoje na nossa aula, vocês irão virar Detetives. 

Para descobrir as palavras, vocês terão que desvendar o enigma da atividade que está 

disponível no mural (link na atividade). As respostas serão feitas no caderno de pauta, 

tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu jeitinho, mas bem caprichado em 

letra BASTÃO. Faça o cabeçalho: 

 

 



COLÉGIO MENDEL VILAS 

DATA:27 DE ABRIL DE 2020 

PROFESSORA: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Depois de  descobrir o enigma  e escrever no caderno as palavras, agora é a sua vez, 

construa um enigma com o seu nome. Vou adorar desvendar o seu mistério. 

Agora é a sua vez, construa no seu caderno, um enigma com o seu nome. Vou adorar 

desvendar o seu mistério. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Lugar de Brincar 

 

Brincar é bom demais. Com certeza, vocês conhecem muitos lugares legais para brincar. 

Hoje vocês vão escolher o lugar que mais gostam de brincar. No caderno de desenho 

fazer o registro do lugar escolhido e colocar o nome deste lugar. 

 Vamos realizar as páginas 304 e 305 e descobrir quais os lugares preferidos da Turma 

do Eleva. 

 

English time:  

 
Ver a sala do classroom 

 

Teatro: 

Vamos brincar de CARA MALUCA? 

Hoje nós vamos enfeitar, transformar e criar!!!  

Vamos confeccionar olhos, bocas, narizes e até cabelos engraçados ou assustadores 

para colocarmos na frente do nosso rosto, e assim ir mudando a nossa cara na brincadeira: 

CARA MALUCA! 

Que tal criarmos personagens quando formos experimentando as mudanças? Vamos 

criar os personagens e brincar de Entrevista?  

Podemos pensar como cada personagem fala, qual o nome dela, quantos anos têm, o 

que gosta de comer, o que gosta de brincar, qual a cor preferida... Podemos até criar 

historinhas com estas personagens ou fazer as personagens de alguma historinha que a 

gente conheça e goste! 



Fazendo as partes do rosto da CARA MALUCA: podemos imprimir imagens de olhos, 

bocas, narizes... Ou colocar a mão na massa e manufaturar as máscaras, usando o que 

tivermos em casa! Pode colocar a imagem que pesquisar na tela do computador e decalcar 

ou desenhar o que imaginar. Imagens de revista também pode ser uma boa ideia... Vamos 

usar cartolinas ou papéis coloridos, papel oficio, lápis de cor, revistas, E.V.A, tesoura sem 

ponta, palito para segurar a máscara: de churrasco, de picolé ou até torcer bem uma tira 

de papel para que sirva como palito caso não tenha.  Use a criatividade! 

Agora vamos assistir ao vídeo e ver o que foi que Pró Cami aprontou nesta 

brincadeira CARA MALUCA??? Acesse o link na atividade. https://youtu.be/fokR2iU6G3E 

Depois será a sua vez, hein? 

Um beijo no coração e BOA DIVERSÃO E CRIATIVIDADE! 

 

MODELOS DE CARA MALUCA 

 

                     

 

 

                     
     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fokR2iU6G3E

