
 

               

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

Estamos na semana que tem um movimento especial! É a sua participação! Para isso nas 

propostas lançadas são fundamentais a alegria e o compromisso do nosso dia! Venham e 

confiram as aventuras da turminha do Eleva e façam parte desta história. 

Beijinhos com amor! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 11 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: Lista telefônica 

 

OBJETIVO: Estimular e localizar a construção de palavras coletivamente de uma agenda 

da turminha do Eleva habilidade de  escrita. 



A turminha do Eleva resolveu registrar a lista de contatos telefônicos, datas dos 

aniversários de amigos, parentes, tarefas e compromissos semanais. Porém, quando 

Marina pegou a agenda para ligar para seus autores percebeu que estava uma bagunça. 

Luquinha precisa de ajuda para localizar os nomes da agenda telefônica em ordem 

alfabética! 

 

Módulo: Leitura da pág. 8 e realizar a atividade das págs. 9 e 10. 

Para este desafio vocês poderão acessar o link da turma da Mônica abaixo e relembrar 

a ordem alfabética. 

https://youtu.be/sGMv8DhqOhkt 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Diferentes Lugares 

 

OBJETIVO: Identificar os locais em que se podemos estudar, passear, fazer compras 

em segurança com as medidas de saúde. 

Como é bom realizarmos atividades diárias.  A nossa cidade tem vários lugares 

diferentes. Mas, é preciso saber que atualmente, precisamos buscar medidas de 

segurança como lavar as mãos constantemente, utilizar a máscara e evitar lugares 

aglomerados. 

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

234 e 235 do módulo 2. 

E ao assistirmos ao vídeo da turma da Mônica poderemos nos lembrar destas medidas 

atuais que deveremos adotar ao frequentarmos lugares diferentes na nossa cidade. 

https://youtu.be/H5DfCJA24aQ 

 
 

English time:  

 
Data:  May, Monday, 11th ,2020 -  Segunda feira, 11 de Maio de 2020 

 

Good Morning 

 

Hoje vamos continuar vendo sons das letras em inglês.  

Já vimos um dos sons da letra A como na palavra Apple. Hoje vamos ver outro som que 

tem a letra A.  

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI 

Pausar o vídeo na tela final onde aparecem todas as palavras. Depois, pedir a criança 

que em um papel branco, escreva a data em inglês como acima , faça a letra A grande no 

centro e escolha duas imagens para desenhar e escrever os nomes. Pode colorir. 

https://youtu.be/sGMv8DhqOhkt
https://youtu.be/H5DfCJA24aQ
https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI


MOMENTO LIV 

Objeto: Habilidade Social: animação e relacionamento 

Abrir o caderno de atividades na folha de desenhos referente ao Capítulo “Uma semente 

de Jatobá”. Em seguida, pensar em algum lugar que o deixe muito animado, (como por 

exemplo, o próprio quarto, a casa da avó, o quintal de casa, etc) e faça um desenho dele. 

Quando terminar, desenhar na silhueta apresentada na página seguinte a expressão do 

Tomás relativa à animação, e escrever o sentimento na linha disposta.  

Após, vamos acompanhar a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “Quem 

comeu a bolacha?”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=auJeCz3HJ0Y&feature=youtu.be 

Em seguida, façam a atividade proposta, que é a brincadeira de detetive. A brincadeira 

é a seguinte: A criança vai escolher algum lugar da casa para brincar. Pode ser a sala, o 

quarto, a cozinha, etc. Vai mudar algum objeto de lugar, ou esconder, ou trocar por outro 

objeto e pedir para o seu familiar descobrir o que foi alterado no cenário daquele 

ambiente. Depois troca de lugar com o familiar. Ao final da brincadeira, escolha um objeto 

para guardar dentro da sua caixa amarela de recordação deste momento especial.  

Até a próxima aventura! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 11 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: Lista telefônica 

https://www.youtube.com/watch?v=auJeCz3HJ0Y&feature=youtu.be


OBJETIVO: Estimular e localizar a construção de palavras coletivamente de uma agenda 

da turminha do Eleva. Habilidade  de  escrita. 

 

A turminha do Eleva resolveu registrar a lista de contatos telefônicos, datas dos 

aniversários de amigos, parentes, tarefas e compromissos semanais. Porém, quando 

Marina pegou a agenda para ligar para seus autores percebeu que estava uma bagunça. 

Luquinha precisa de ajuda para localizar os nomes da agenda telefônica em ordem 

alfabética!  

 

Módulo: Leitura da pág. 8 e realizar a atividade das págs. 9 e 10. 

Para este desafio vocês poderão acessar o link da turma da Mônica abaixo e relembrar 

a ordem alfabética. 

https://youtu.be/sGMv8DhqOhk 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Diferentes Lugares 

 

OBJETIVO: Identificar os locais em que se podemos estudar, passear, fazer compras 

em segurança com as medidas de saúde. 

 

Como é bom realizarmos atividades diárias.  A nossa cidade tem vários lugares 

diferentes. Mas, é preciso saber que atualmente, precisamos buscar medidas de 

segurança como lavar as mãos constantemente, utilizar a máscara e evitar lugares 

aglomerados. 

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

234 e 235 do módulo 2. 

E ao assistirmos o vídeo da turma da Mônica poderemos nos lembrar destas medidas 

atuais que deveremos adotar ao frequentarmos lugares diferentes na nossa cidade. 

https://youtu.be/H5DfCJA24aQ 

 
 

English time:  

 
Data:  May, Monday, 11th ,2020 -  Segunda feira, 11 de Maio de 2020 

 

Good Morning 

 

Hoje vamos continuar vendo sons das letras em inglês.  

Já vimos um dos sons da letra A como na palavra Apple. Hoje vamos ver outro som que 

tem a letra A.  

https://youtu.be/H5DfCJA24aQ


Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI 

Pausar o vídeo na tela final onde aparecem todas as palavras. Depois, pedir a criança 

que em um papel branco, escreva a data em inglês como acima , faça a letra A grande no 

centro e escolha duas imagens para desenhar e escrever os nomes. Pode colorir. 

 
 

Teatro: 

História Inventada: 

O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos 

 

Sabe o que Pró Cami aprontou dessa vez? Pegou os personagens da Cara Maluca, pegou 

as casinhas de cada um deles e criou uma história! Isso mesmo!!! Inventou uma historinha 

chamada O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos. 

Só tem um probleminha... Ela contou a história sem um final... 

E ai? Você topa assistir o vídeo com a historinha da Pró Cami e criar o final que você  

quiser? 

Ao criar o final vale pedir a ajuda de alguém para escrever este final ou até mesmo 

fazer um desenho! 

Um beijo grande e... Vai começar a História Inventada! Acesse o link na atividade.  

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8 

Ah! Além do vídeo da Pró Cami tem também o vídeo com o clipe da música da Bruxinha 

da história! Vale a pena assistir, cantar e dançar! 

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

Sugestão: Na medida em que as crianças forem dando ideias para o acontecimento final 

da história é importante os familiares irem auxiliando, estimulando e valorizando com 

elogios as suas propostas, conduzindo-as de forma com que elas consigam expressar e 

definir o seu final inventado!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI
https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw

