
 

               

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 DE MAIO DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália  
 

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: Ordenando sílabas 

 

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

da fala. 

Meus queridos alunos, na aula de hoje a pró irá precisar muito da ajuda de vocês para 

organizar as sílabas das palavras que saíram do lugar e, assim, descobrir as palavras 

formadas. Vamos lá? Após formar as palavras, vamos registrar no caderno e construir 

frases. Para ver as sílabas acesse o link. https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: História da sua Família 

 

OBJETIVO: Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família 

e de sua comunidade.  

 

Para ilustrar nossa aula assista o vídeo acessando o link  

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 

Você conhece a história da sua família? 
 

Com a ajuda de seus pais, explore o álbum da sua família para conhecer um pouco mais 

a sua origem. Que tal ser repórter por um dia? Entreviste uma pessoa da sua família 

seguindo as perguntas do livro na página 222. E realize a atividade com capricho. 
 

English time: Ver sala do classroom 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 07 DE MAIO DE 2020 – QUINTA-FEIRA 

 

DATA: 07 DE MAIO DE 2020 – QUINTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


PROFESSORES ONLINE 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, 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. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ordenando sílabas 

 

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

da fala. 

Meus queridos alunos, na aula de hoje a pró irá precisar muito da ajuda de vocês para 

organizar as sílabas das palavras que saíram do lugar e, assim, descobrir as palavras 

formadas. Vamos lá? Após formar as palavras, vamos registrar no caderno e construir 

frases. Para ver as sílabas acesse o link. https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: História da sua Família 

 

OBJETIVO: Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família 

e de sua comunidade.  

 

Para ilustrar nossa aula assista o vídeo acessando o link  

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 
 

Você conhece a história da sua família? 
 

Com a ajuda de seus pais, explore o álbum da sua família para conhecer um pouco mais 

a sua origem. Que tal ser repórter por um dia? Entreviste uma pessoa da sua família 

seguindo as perguntas do livro na página 222. E realize a atividade com capricho. 
 

English time: Ver sala do classroom 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/ORDENANDO-AS-SÍLABAS.docx
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w

