
 

               

 

 

 

 

 

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: 28 DE ABRIL DE 2020 – TERÇA-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, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Qual a importância da Reciclagem para o ambiente 

Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Sobre a reciclagem. 

Este processo de transformação dos materiais é muito importante para o nosso planeta. 

Vamos assistir ao vídeo e fazer novas descobertas sobre a reciclagem.   

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 



https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ 

  

 Em seguida, depois de fazer tantas descobertas, realize as páginas do livro 367 e 368. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Diversão e Obrigação 

Brincar, jogar bola, correr e assistir televisão é bom demais. Mas temos que lembrar que 

é necessário realizar algumas tarefas para não ter complicação. 

Então, juntos vamos descobrir o que é diversão e o que é obrigação? 

Vamos realizar a leitura da página 73 e as questões da página 74. 

 

 

Música:  

 
Que tal aprender a explorar os sons com objetos que temos em casa?  

Professor Roberto fez gravou um vídeo aula muito interessante. Acesse o link na 

atividade e divirta-se! https://youtu.be/VbHc8q6m0sk     

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 28 DE ABRIL DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Qual a importância da Reciclagem para o ambiente 

 

Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Sobre a reciclagem. 

Este processo de transformação dos materiais é muito importante para o nosso planeta. 

Vamos assistir ao vídeo e fazer novas descobertas sobre a reciclagem.   

https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ
https://youtu.be/VbHc8q6m0sk
https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ


  Em seguida, depois de fazer tantas descobertas, realize as páginas do livro 367 e 368. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Diversão e Obrigação 

 

Brincar, jogar bola, correr e assistir televisão é bom demais. Mas temos que lembrar, que 

é necessário realizar algumas tarefas para não ter complicação. 

Então, juntos vamos descobrir o que é diversão e o que é obrigação? 

Vamos realizar a leitura da página 73 e as questões da página 74. 

 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor Daniel está te chamando para uma aula mais movimentada. Levante da cadeira 

e anime-se!! Acesse o link na atividade: https://youtu.be/OVPakDB20a4 
 

 

 

https://youtu.be/OVPakDB20a4

