
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 22 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 

 
 

 

 

 

“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) 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Pesquisa de Palavras com a letra inicial “S” 

Para deixar nosso caderno interessante com pesquisas e informações, iremos 

construir uma lista com palavras que se iniciem com a letra “S”. Você também poderá 

incrementar sua produção colando outras palavras para compor frases, lembrando-se 

de colocar o cabeçalho. Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu jeitinho, 

mas bem caprichado em letra BASTÃO. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

Matemática: ATIVIDADE: Adição 

A turma do Eleva está jogando baralho. Agora iremos computar a pontuação de cada 

um. Para isso usaremos a estratégia da Soma de cada carta abrindo o módulo nas 

páginas 164 e 165 

 

English time: 

Ver aula no classroom. 

Teatro 

Vamos Fazer o Nosso Teatrinho de Sombras? 

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção 

às sombras e seus movimentos. Hoje na nossa aulinha vamos assistir ao vídeo que Pró 

Cami gravou fazendo um teatrinho de sombras!! Vamos fazer e brincar bastante?? 

Acesse o link na atividade. https://youtu.be/eN3j-Zrydlc 

Dica da Pró Cami para as crianças: Brincar de contar historinha no teatro de sombras 

é muito divertido e encantador! O bom é procurar um lugar bem escurinho ou esperar 

para quando chegar a noite... Deixem tudo prontinho e se divirtam!! 

Dica da Pró Cami para as famílias: Aproveitem este momento para criarem, 

imaginarem e brincarem juntos!  

Podem também aproveitar o momento e : 

 Brincar com as lanternas pelo espaço (mostrar  objetos e as próprias crianças);  

 Fazer demonstrações variadas com as lanternas...  

https://youtu.be/eN3j-Zrydlc


 Descobrir um mundo novo de luz e sombras... 

 

Boa Diversão e Interação 

Pró Cami 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 22 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: Pesquisa de Palavras com a letra inicial “S” 

Para deixar nosso caderno interessante com pesquisas e informações, iremos 

construir uma lista com palavras que se iniciem  com a letra “S”. Você também poderá 

colar outras palavras para compor frases, lembrando-se de colocar o cabeçalho. 

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

letra BASTÃO. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Adição 

 

A turma do Eleva está jogando baralho. Agora iremos computar a pontuação de cada 

um. Para isso usaremos a estratégia da Soma de cada carta abrindo o módulo na página 

164 e 165 

 

English time: 
Ver aula no classroom. 



Música: 

ATIVIDADE: Apreciação Musical  

Habilidades a serem desenvolvidas: 

Identifica instrumentos musicais auditiva e visualmente em apresentação orquestral 

da Sinfonia Fantástica. 

Desenvolve a percepção para distinguir motivo melódico (melodia principal). 

Aprecia obra de Hector Berlioz. 

Tem contato com a música erudita mundial. 
 

Professor Roberto  preparou uma vídeo aula muito interessante para Apreciação 

Musical, escolha um momento e ouçam com atenção. Convide a família para esse 

momento diferente e especial. 
 

Seguem link para vídeo-aula, link do youtube para atividade sugerida o vídeo, assistir 

à peça em partes de 05 minutos. 

Vídeo-aula: https://youtu.be/qGXjb1LQFtU 

Link para assistir no Youtube – peça sinfônica completa 

https://www.youtube.com/watch?v=TT9SqYOldGQ&feature=youtu.be 

 

 

https://youtu.be/qGXjb1LQFtU
https://www.youtube.com/watch?v=TT9SqYOldGQ&feature=youtu.be

