
 

               

 

 

 

 

 

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: 29 DE ABRIL DE 2020 – QUARTA-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 Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila,  Margô  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Palavras Secretas 

Esta semana vocês estão cheio de enigmas para desvendar. 

Nos envelopes coloridos que sua pró vai apresentar na aula, estão 

escondidas palavras variadas. Juntos vamos desvendar este mistério 

e descobrir quais são estas palavras. 

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 



Para deixar nosso caderno interessante iremos construir uma lista com palavras que 

desvendamos. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu jeitinho, mas bem 

caprichado em letra BASTÃO.  

 

SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA AULA 

 

Para ilustrar, pró Marcia (1o C) preparou uma vídeo aula de Produção leitora. 

https://youtu.be/Zag4d6lO15U     

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Calendário 

Vamos conhecer o calendário de 2020. Este importante marcador de tempo traz 

informações importantes. Datas de aniversários, o início das estações do ano, os dias 

da semana e os meses do ano. Vamos ilustrar a aula acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJK2cfAtFiA 

Vamos fazer novas descobertas? Para isto acontecer vamos realizar as páginas 168 e 

169 do livro. Espero por vocês!   

 

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 

https://youtu.be/Zag4d6lO15U
https://www.youtube.com/watch?v=vJK2cfAtFiA


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 

 

                     

 

                   
     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English time:  
 

Ver sala do classroom 

 

https://youtu.be/fokR2iU6G3E


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 29 DE ABRIL DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

 

DATA: 29 DE ABRIL DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Palavras Secretas 

Esta semana vocês estão cheio de enigmas para desvendar. 

Nos envelopes coloridos que sua pró vai apresentar na aula, estão 

escondidas palavras variadas. Juntos vamos desvendar este mistério 

e descobrir quais são estas palavras. 

Para deixar nosso caderno interessante iremos construir uma lista com palavras que 

desvendamos. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu jeitinho, mas bem 

caprichado em letra BASTÃO.  

 

SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA AULA 

 

Para ilustrar, pró Marcia (1o C) preparou uma vídeo aula de Produção leitora. 

https://youtu.be/Zag4d6lO15U     

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Calendário 

Vamos conhecer o calendário de 2020. Este importante marcador de tempo traz 

informações importantes. Datas de aniversários, o início das estações do ano, os dias 

da semana e os meses do ano. Vamos ilustrar a aula acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJK2cfAtFiA 

https://youtu.be/Zag4d6lO15U
https://www.youtube.com/watch?v=vJK2cfAtFiA


Vamos fazer novas descobertas? Para isto acontecer vamos realizar as páginas 168 e 

169 do livro. Espero por vocês!   

 

English time:  
 

Ver sala do classroom 

 

 

 

Música 

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

Professor Roberto gravou uma vídeo aula muito interessante. Acesse o link na atividade 

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

 

 

https://youtu.be/VbHc8q6m0sk

