
 

               

 

 

 

 

 

 

 

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: 08 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Carol, Daniel, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Natália, Margô, Daniel 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Sociedade/ Oficina de Artes 

 

ATIVIDADE: Produção do Cartão para a Mãe 

 

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

da fala para produzir uma mensagem para a mamãe. 

 

Turminha, estamos nos aproximando do dia das mães! Que legal! Vamos ler juntos um 

poema para a mamãe e produzir um cartão prestando uma homenagem para essa pessoa 

tão especial nas nossas vidas?  Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu 

jeitinho, mas bem caprichado em letra BASTÃO.  
 

 

“Mãe, sinônimo do verbo amar:  

eu te amo, nós te amamos... 

Hoje e sempre!”  

 

 

 

 

 



SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA AULA: APÓS A LEITURA DO POEMA PARA A 

MAMÃE, CONVIDAR OS ALUNOS PARA PRODUZIREM UM LINDO CARTÃO PARA 

SER ENTREGUE NO DIA DAS MÃES. 

 

English time:  

 
Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 08 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-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, João, Renata 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Sociedade/ Oficina de Artes 

 

ATIVIDADE: Produção do Cartão para a Mãe 

 

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

da fala para produzir uma mensagem para a mamãe. 

 

Turminha, estamos nos aproximando do dia das mães! Que legal! Vamos ler juntos um 

poema para a mamãe e produzir um cartão prestando uma homenagem para essa pessoa 

tão especial nas nossas vidas?  Tente a letra cursiva, se não conseguir faça do seu 

jeitinho, mas bem caprichado em letra BASTÃO.  
 

SUGESTÃO DE DINÂMICA PARA AULA: APÓS A LEITURA DO POEMA PARA A 

MAMÃE, CONVIDAR OS ALUNOS PARA PRODUZIREM UM LINDO CARTÃO PARA 

SER ENTREGUE NO DIA DAS MÃES. 

 

 

English time: 

 
Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

 

 

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

