
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 
Estamos morrendo de saudade, mas logo estaremos juntinhos novamente. Enquanto isso 

não acontece, preparamos atividades bem interessantes e divertidas para essa semana. 

Faça no tempo que tiver, não se apresse. Estarei esperando quando voltar! 

Beijinhos com sabor de saudade! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A E B 

● SEMANA: 13 A 17 DE ABRIL 

DATA: 13 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 

“Todo dia é dia de Índio, 

eles fazem parte da 

nossa história e tem 

muito a nos ensinar.” 

19 de Abril – valorização 

da cultura dos povos 

indígenas. 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Língua Portuguesa: 

ATIVIDADE: Contação de História 

 

Você conhece a história do Patinho Feio? Acesse o link na atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw e veja o vídeo O Patinho Feio 

História completa - Desenho animado infantil com Os Amiguinhos.  

Agora, divida uma folha A4 em três partes (esta atividade pode ser realizada no caderno 

de desenho), desenhe o começo, o meio e o final dessa linda história e construa uma 

frase para cada imagem. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Geografia 

 

ATIVIDADE: Localização\ Direita e Esquerda 

Veja o vídeo APRENDENDO POSIÇÕES E DIREÇÕES. FOFOTURMA 

 no site, acesse o link na atividade. https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU  

Agora é a sua vez de ajudar Nina!  Ela está precisando de ajuda para se localizar, realize 

as atividades no livro de Geografia p. 284 e 287, e Nina saberá o que precisa.  

 English time: 
 

LETTER U 

Acessar o link na atividade: https://www.youtube.com/watch?v=i81NmRz4nu0  

Pausar o vídeo na imagem final com todas as gravuras e pedir à criança para, em uma 

folha de papel A4, fazer a letra U no centro e escolher dois ou mais imagens do vídeo e 

desenhar. Se conseguir,  escrever abaixo dos desenhos os nomes em inglês.  

 

Vocabulário: 

 

BUG - INSETO 

NUT - NOZES 

SUN - SOL 

HUT – CABANA 

BUS – ÔNIBUS 

CUP - COPO 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw
https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU
https://www.youtube.com/watch?v=i81NmRz4nu0


RUG – TAPETE 

GUM - CHICLETE 

 

Se possível postar a atividade. 

 Momento LIV:  

O monstro das cores 

Objeto: Inteligência emocional - reconhecimento das emoções  

Proposta: Vamos assistir à uma contação de história do livro “O monstro das cores”. Esse livro é 

muito bacana e conta como um monstrinho atrapalhado aprendeu a lidar melhor com suas 

emoções. Acessar o link na atividade. 

Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 

Reflexão: Agora que vocês já assistiram ao vídeo, vamos refletir um pouco? Faça uma roda de 

conversa entre todos da casa, se possível. 

1.  Você já se sentiu confuso quanto aos seus sentimentos assim como o monstrinho do livro? 

2.  Como foi essa experiência? Como lidou com ela?  

3. Você acha que essa história pode te ajudar a lidar melhor com esse tipo de situação? 

4.  

Para expandir - em família: Sugestão de, em família, construir os potes dos sentimentos, como no 

livro.  

Que sua semana seja repleta de sentimentos bons, mas, se não for assim, seja feliz com as 

pequenas ações e faça com que essas ações sejam maiores e melhores que o que te entristece. 

======================================================================================== 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C  

 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q


ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Língua Portuguesa: 

ATIVIDADE: Contação de História 

 

Você conhece a história do Patinho Feio? Acesse o  link na atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw e veja o vídeo O Patinho Feio 

História completa - Desenho animado infantil com Os Amiguinhos.  

Agora, Divida uma folha A4 em três partes (esta atividade pode ser realizada no 

caderno de desenho), desenhe o começo, o meio e o final dessa linda história e construa 

uma frase para cada imagem. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 

 Geografia 

 

ATIVIDADE: Localização\ Direita e Esquerda 

Veja o vídeo APRENDENDO POSIÇÕES E DIREÇÕES. FOFOTURMA 

 no site, acesse o link na atividade. https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU  

Agora é a sua vez de ajudar Nina!  Ela está precisando de ajuda para se localizar, realize 

as atividades no livro de Geografia p. 284 e 287, e Nina saberá o que precisa.  

 English time: 
 

LETTER U 

Acessar o link na atividade: https://www.youtube.com/watch?v=i81NmRz4nu0 

Pausar o vídeo na imagem final com todas as gravuras e pedir a criança para em uma 

folha de papel A4 fazer a letra U no centro e escolher dois ou mais imagens do vídeo e 

desenhar. Se conseguir  abaixo dos desenhos escrever os nomes em inglês.  

 

Vocabulário: 

 

BUG - INSETO 

NUT - NOZES 

SUN - SOL 

HUT – CABANA 

BUS – ÔNIBUS 

CUP - COPO 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw
https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU
https://www.youtube.com/watch?v=i81NmRz4nu0


RUG – TAPETE 

GUM - CHICLETE 

 

Se possível postar a atividade. 

 Teatro: 
 

Teatro de Sombras: O Mistério da Lua  

Olá meus amores! Hoje preparamos um vídeo com uma contação de história bem 

especial! Será um Teatrinho de Sombras!!!! A contação de história é do livro: O 

Mistério da Lua de Sônia Junqueira. 

A música que cantamos no início é de Caetano Veloso e se chama: Canto do Povo de Um 

Lugar. Espero que vocês se divirtam neste escurinho e embarquem neste canto e 

conto... Amo vocês. 

E a Lua? Vocês já pararam para olhar para a Lua? Como ela estava ontem? Alguém viu? 

Como vai estar hoje? Você tem algum palpite? 

Beijinhos com sabor de Lua da Pró Cami e vamos a nossa historinha no vídeo!  

 

Acesse o link na atividade. https://youtu.be/wzwTpCt9Fks 

 

PARA SEMANA QUE VEM: 

RECADINHO PARA AS FAMÍLIAS: 

Querida Família, na próxima segunda-feira nossa sugestão de atividade na aula de 

Teatro será a elaboração de um Teatrinho de Sombras. 

Quem quiser já poderá ir selecionando o material que precisaremos: 

1 Caixa de Papelão (se quiser pegar duas para garantir é bom) 

1 Folha ou Rolo de Papel Manteiga (comprei no mercado o rolo de papel manteiga) 

Palitinho de madeira de churrasco 

Durex 

Piloto ou Hidrocor Preto 

Folhas de Papel Preto ou Papel Branco 

Tesoura ou Estilete 

Lanterna ou Luminária (pode ser a lanterna do celular mesmo) 

   

  E nos encontramos semana que vem! Beijinhos, Pró Cami!  

 

https://youtu.be/wzwTpCt9Fks

