
 

               

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

Esta nossa semana está cheia de novidades! Vamos aprender muitas coisas novas e 

homenagear a nossa mamãe que tanto amamos.  Venha e participe de cada dia com muita 

animação. 

Beijinhos com amor! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 04 DE MAIO 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  
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa: 

 

ATIVIDADE: Jogo da Forca 

 

OBJETIVO: Estimular a construção de palavras coletivamente desenvolvendo a habilidade  

de leitura e escrita. 

 

“Mãe, sinônimo do verbo amar:  

eu te amo, nós te amamos... 

Hoje e sempre!”  

 

 

 

 

 



Vamos brincar de jogo da forca com a pró na aula on-line? Durante a brincadeira fique 

bem atento para não repetir as letras já ditas pelos coleguinhas! 

Para ampliar ainda mais nossa habilidade de leitura e escrita, pesquise, recorte e cole 10 

palavras iniciadas com a letra V no seu caderno de pauta.  

Em seguida, você fará a escrita dessas palavras com a letra cursiva, se não conseguir 

faça do seu jeitinho, mas bem caprichado em letra BASTÃO.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Brincando em Segurança 

OBJETIVO: Identificar os locais em que se pode brincar em segurança. 

 

Como é bom brincar! Enquanto brincamos construímos laços de amizades aprendemos a 

conviver. Mas, é preciso saber brincar, buscando manter nossa segurança. 

Para saber um pouco mais, vamos realizar a leitura e atividade no módulo nas páginas 306 

e 307. 

 
 

English time:  
 

Ver a sala do classroom 

 
 

Momento LIV: 

Objeto: habilidade social: relacionamento 

 

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “A casa da Árvore”, 

conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo: crie a língua da 

família, o “familiarez”, uma língua que só a família entende. Faça esta atividade no livro 

da família. Depois de praticar, crie um vídeo falando no familiarez e envia para gente aqui 

no Classroom.  

 

Até a próxima aventura! 

 

Acesse o link na atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=uwRHCl-9_YQ&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uwRHCl-9_YQ&feature=youtu.be


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 04 DE MAIO 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 

14h às 15h15 

 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa: 

 

ATIVIDADE: Jogo da Forca 

 

OBJETIVO: Estimular a construção de palavras coletivamente desenvolvendo a habilidade  

de leitura e escrita. 

Vamos brincar de jogo da forca com a pró na aula on-line? Durante a brincadeira fique 

bem atento para não repetir as letras já ditas pelos coleguinhas! 

 

Para ampliar ainda mais nossa habilidade de leitura e escrita, pesquise, recorte e cole 10 

palavras iniciadas com a letra V no seu caderno de pauta.  

Em seguida, você fará a escrita dessas palavras com a letra cursiva, se não conseguir 

faça do seu jeitinho, mas bem caprichado em letra BASTÃO.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Brincando em Segurança 

 

OBJETIVO: Identificar os locais em que se pode brincar em segurança. 

 

Como é bom brincar! Enquanto brincamos construímos laços de amizades aprendemos a 

conviver. Mas, é preciso saber brincar, buscando manter nossa segurança. 



Para saber um pouco mais, vamos realizar a leitura e atividade no módulo nas páginas 306 

e 307. 
 

 

English time:  

 
Ver a sala do classroom 
 

Teatro: 

De Quem é Esta Casa? 

Hoje na nossa aula iremos criar uma casa, pensando em personagens que morem nela... 

Podemos desenhar e colorir, fazer com colagens de papéis e revistas ou da forma que 

preferirem. A casa pode ser do jeito que a gente quiser...  

E as personagens podem ser as que a gente criou na brincadeira da Cara Maluca ou novas 

personagens... pessoas, animais, monstrinhos...  

Falando nisso lembram de casinhas de personagens de histórias e filmes que vocês gostam? 

Cada um tem a sua casinha, do seu jeitinho e uma diferente da outra... 

Vamos assistir ao vídeo e deixar a imaginação fluir na criação das nossas casinhas! E para 

quem quiser depois criar uma rima do personagem com a casinha vai ser bem legal, espia lá 

como Pró Cami fez! Acesse link na atividade. Beijão! https://youtu.be/BTue4UCHl3A 

Obs: Aqui vai o link de uma Casa de Origami bem facilzinha de fazer! 

https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU 

 

Pró Camila deixou para vocês o vídeo dos Monstrinhos da aula que vocês tanto gostaram. 

Acesse o link na atividade e divirtam-se! https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE 

 

https://youtu.be/BTue4UCHl3A
https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU
https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE

