
 

               

 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE MAIO 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  

 

PARA A OFICINA DE ARTES DE SEXTA-FEIRA: 

Separar folhas de papéis brancos e/ou coloridos, cola, papéis picados, 

adesivos (se tiver), canetinhas, lápis de cor, botões coloridos, florezinhas 

entre outros elementos para fazermos uma arte. 

 

“Mãe, sinônimo do verbo amar:  

eu te amo, nós te amamos... 

Hoje e sempre!”  

 

 

 

 

 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “V” e “F” / Ordem Alfabética 

 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 

da fala. Produzir lista seguindo o critério da ordem alfabética. 

 

Na nossa aula de hoje vamos rever a leitura e escrita de palavras com as letras “V” e “F”. 

Precisamos ficar bem atentos ao som das palavras para escrever a letra correspondente.  

Agora você irá observar a lista com os nomes dos alunos da nossa sala de aula e juntos 

vamos descobrir como esta lista foi organizada. Em seguida, realize a atividade no livro 

nas páginas 82 e 83. 

Para você se distrair, que tal escolher um livrinho de história bem legal e ler junto com a 

mamãe? Depois, faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre a 

mesma. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Estudando o Tempo 

 

OBJETIVO: Perceber quantos dias formam uma semana, um mês um ano. 

 

Vamos assistir ao vídeo com uma linda história da “Lagartinha Comilona” e perceber que 

até mesmo nas histórias infantis podemos encontrar os dias da semana. Para isso acesse 

o site https://www.youtube.com/watch?v=vgqmvsDfGyI .   

Veja se na sua casa tem um calendário e analisando o mesmo realize as atividades do livro 

nas páginas 171 e 172. Lembre-se que o calendário é um importante marcador do tempo 

e nos ajuda muito para marcar o tempo. 

 

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 papeis 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...  

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


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 

 

English time:  
 

Ver sala do classroom 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 06 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

 

DATA: 06 DE MAIO 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 

 

PARA A OFICINA DE ARTES DE SEXTA-FEIRA: 

Separar folhas de papéis brancos e/ou coloridos, cola, papéis picados, 

adesivos (se tiver), canetinhas, lápis de cor, botões coloridos, florezinhas 

entre outros elementos para fazermos uma arte. 

 

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


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “V” e “F” / Ordem Alfabética 

 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 

da fala. Produzir lista seguindo o critério da ordem alfabética. 

 

Na nossa aula de hoje vamos rever a leitura e escrita de palavras com as letras “V” e “F”. 

Precisamos ficar bem atentos ao som das palavras para escrever a letra correspondente.  

Agora você irá observar a lista com os nomes dos alunos da nossa sala de aula e juntos 

vamos descobrir como esta lista foi organizada. Em seguida, realize a atividade no livro 

nas páginas 82 e 83. 

Para você se distrair, que tal escolher um livrinho de história bem legal e ler junto com a 

mamãe? Depois, faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre a 

mesma. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Estudando o Tempo 

 

OBJETIVO: Perceber quantos dias formam uma semana, um mês um ano. 

 

Vamos assistir o vídeo com uma linda história da “Lagartinha Comilona” e perceber que 

até mesmo nas histórias infantis podemos encontrar os dias da semana. Para isso acesse 

o site https://www.youtube.com/watch?v=vgqmvsDfGyI .   

Veja se na sua casa tem um calendário e analisando o mesmo realize as atividades do livro 

nas páginas 171 e 172. Lembre-se que o calendário é um importante marcador do tempo 

e nos ajuda muito para marcar o tempo.  

 

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. 

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


 

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.     
                   
     

English time:  
Ver sala do classroom 

 

 


