
 

               

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Qual a importância da Reciclagem para o ambiente? 

 

OBJETIVO: Identificar  a  importância  da  seleção  do  lixo  e  da  reciclagem para o 

ambiente. 

 

 

“Mãe, sinônimo do verbo amar:  

eu te amo, nós te amamos... 

Hoje e sempre!”  

 

 

 

 

 



Na aula de hoje vamos falar sobre a reciclagem e utilidade dos plásticos e dos vidros, 

refletindo sobre os cuidados com o nosso Meio Ambiente. 

Estes cuidados com os descartes desses materiais ajudam a preservar a nossa Natureza. 

Vamos debater sobre esse tema durante a aula e realizar a atividade no módulo nas 

páginas 369, 370 e 371. Para ilustrar ainda mais, assista ao vídeo “Repensar, Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar” no site https://www.youtube.com/watch?v=PckAgY6stqU 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Direitos e Deveres das Crianças 

 

OBJETIVO: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. 

 

Vocês já ouviram falar na Declaração Universal dos Direitos da Criança? Vamos ler juntos 

e dialogar sobre esse assunto? Após a leitura, você será capaz de realizar as atividades 

que abordam este tema. Para ilustrar a aula acesse o vídeo no link. 
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

Vamos realizar a leitura da página 77 e as questões da página 78 e 80. 

 

Música:  

 

Objetivo do vídeo -  

Identificar sons – Acesse o link. https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-

nc&feature=youtu.be 

Reproduzir sons identificados. 

 

Objetivos da vídeo aula 

Apreciar os sons do Ukulele e da Flauta transversal. 

Cantar com os instrumentos. 

 

Metodologia  

Com os microfones desligados, os educandos ouvem uma música tocada com a flauta 

transversal. Ao terminar, solicitar que quem identificou a música fale o nome dela, 

depois todos cantam juntos. No segundo momento, repetir o processo com o Ukulele e 

com uma nova canção infantil.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=PckAgY6stqU
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be


English time:  

Ver aula no classroom 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 05 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Qual a importância da Reciclagem para o ambiente? 

 

OBJETIVO: Identificar  a  importância  da  seleção  do  lixo  e  da  reciclagem para o 

ambiente. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre a reciclagem e utilidade dos plásticos e dos vidros, 

refletindo sobre os cuidados com o nosso Meio Ambiente. 

Estes cuidados com os descartes desses materiais ajudam a preservar a nossa Natureza. 

Vamos debater sobre esse tema durante a aula e realizar a atividade no módulo nas 

páginas 369, 370 e 371. Para ilustrar ainda mais, assista o vídeo “Repensar, Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar” no site https://www.youtube.com/watch?v=PckAgY6stqU 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Direitos e Deveres das Crianças 

 

OBJETIVO: Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PckAgY6stqU


Vocês já ouviram falar na Declaração Universal dos Direitos da Criança? Vamos ler juntos 

e dialogar sobre esse assunto? Após a leitura, você será capaz de realizar as atividades 

que abordam este tema. Para ilustrar a aula acesse o vídeo no link. 
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

Vamos realizar a leitura da página 77 e as questões da página 78 e 80. 

 

 

English time:  

Ver aula no classroom 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0

