
 

 

 RECADINHO ESPECIAL 

 

Olá meus queridos, como 

vocês estão? 

Nós aqui estamos com 

muitas saudades, mas 

neste momento temos que 

nos cuidar. 

Então capriche nas 

atividades que preparamos 

para vocês com muito 

carinho nesta semana recheada de novidades. 

 

Um beijo enorme no coração de vocês! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o ANO E.F. I 

DATA: 06 DE ABRIL DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Professora on-line:  

9h30 às 10h 

Sala do 1o A – Prós Carol, Camila, Natália 

Sala do 1o B – Prós Margô, Natália, Camila 

14h30 às 15h 

Sala do 1o C – Prós Márcia, Camila, João 

 

 



ATIVIDADES: 

Área do Conhecimento:  

 Língua portuguesa 

Olha que surpresa legal! Assista a vídeo aula que pró Marcinha (1o ano C) preparou 

nesta semana para os 1os Anos. Agora, realize a atividade, acesse o link. 

https://youtu.be/RpWdTkckVuo 

Atividade: Você topa um desafio? Escreva no caderno de pauta o cabeçalho em letra 

cursiva mas, se não conseguir pode escrever em letra bastão. Se não estiver com o 

caderno de pauta pode realizar a atividade numa folha de papel. 

 

 

 

 

 

 

Construa uma lista de palavras iniciadas com a letra “N” utilizando as seguintes sílabas: 

BO, VIO, RIZ, VE, VEM, TA, TO, NHO. 

Exemplo: 

NABO 

Divirta-se assistindo o vídeo Na Ne Ni No Nu Crianças Inteligentes no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGb7LHUMK3w 

 Geografia:  

Atividade: Vamos brincar de detetive? Caminhe pelos cômodos de sua 

casa observando os objetos que se encontram em cada ambiente.  

Colégio Mendel Vilas. 
Data: 06 de abril de 2020. 

Língua  ortuguesa P 

https://youtu.be/RpWdTkckVuo
https://www.youtube.com/watch?v=dGb7LHUMK3w


No caderno de desenho, escreva a data e desenhe dois objetos de cada ambiente e 

escreva seus respectivos nomes. Após, faça a leitura e atividade no livro de Geografia 

p. 282 e 283. 

 

 English time 

ATIVIDADE – COOKING CLASS com teacher Ananda 

 

EASTER COOKIES (Biscoito da Páscoa) 

Acessar o link da vídeo aula na atividade, https://youtu.be/aZF_z-gHymY. Lembrar que esta 

chegado o “easter day” (Páscoa) e que iremos fazer deliciosos “cookies” com a Teacher 

Nanda. Os cookies têm o formato do “easter bunny” (coelho da Páscoa).  
 

 

INGREDIENTES PARA A RECEITA: 

 

2 cups wheat flour (2 xícaras de farinha de trigo) 

½ cup of sugar (½ xícara de açúcar) 

150g of butter (150g de manteiga) 

1 baking  tray (1 assadeira) 

1 bowl (1 tigela) 

 

VOCABULÁRIO: 

 

Whash our hands  (lave suas mãos) 

Head and ears (Cabeça e orelhas) 

Bake (Assar) 

 

https://youtu.be/aZF_z-gHymY

