
 

               

 

 

 

 

 

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: 12 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: seres vivos e não vivos 

 

OBJETIVO: Identificar a importância dos seres vivos e não vivos no nosso ambiente. 



Na aula de hoje vamos falar sobre os seres vivos e os seres não vivos, refletindo sobre 

os cuidados destes no nosso Meio Ambiente. 

Para identificarmos estes seres, vocês irão assistir ao link abaixo e fazer novas 

descobertas. Confiram com a Turma do Cocoricó: 

https://youtu.be/eD0nRVKHpfM 

 

Agora chegou a nossa hora para realizarmos a atividade do módulo 2 sobre esse tema. 

Vamos discutir e fazer as páginas: 302, 303 e 304. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Lista telefônica 
 

OBJETIVO: Reconhecer, espontaneamente ou por imagens, ferramentas que utilizamos 

para formação da lista telefônica – usando letras/grafemas que representem fonemas. 

A turminha do Eleva encontrou uma lista de contatos e não sabem em que aparelho está. 

Aonde a lista pode estar?  

Vamos ajudá-los realizando a atividade da página 11 do módulo 2. 

Agora é sua vez! Você conhece outra forma de organizar contatos?  

Vamos ler juntos e dialogar sobre esse assunto? Iremos realizar as páginas 12 e 13 no 

módulo 2. 

 

 Música 

Trecho do LAGO DOS CISNES. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI 

Apreciação musical, ouvir trechos de 5 minutos. 

Aula online - Leitura das figuras semínima e colcheia, já vistas em sala de aula, com 

execução feita com instrumentos improvisados (objetos diversos que fazem som).  

 

 Inglês  

Good Morning! 

Vamos começar lembrando o alfabeto: 

Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Depois vamos abrir o livro na página 23.  

Exercício 1 – Ouvir o áudio 3, apontar para a imagem correspondente e repetir a palavra. 

https://youtu.be/eD0nRVKHpfM
https://youtu.be/-sdWzUYEuZI
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE


https://drive.google.com/open?id=1zNmr1CRETEPJGOkwabLcpRVWOGbzFY4k 

Exercício 2 – Com um lápis passar por cima da linha pontilhada 

Exercício 4 – Ouvir o áudio 35  e fazer uma linha ligando a letra à imagem cujo nome 

começa com essa letra. 

https://drive.google.com/open?id=1o-e0XkXIWrCWlQrpHgPjgLgseE2dVqHw  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 12 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 
 

 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e não vivos 

 

OBJETIVO: Identificar a importância dos seres vivos e não vivos no nosso ambiente. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre os seres vivos e os seres não vivos, refletindo sobre 

os cuidados destes no nosso meio ambiente. 

Para identificarmos estes seres vocês irão assistir o link abaixo e fazer novas 

descobertas. Confiram com a Turma do Cocoricó: 

https://youtu.be/eD0nRVKHpfM 

 

Agora chegou a nossa hora para realizarmos a atividade do módulo 2 sobre esse tema. 

Vamos discutir e fazer as páginas: 302, 303 e 304. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Lista telefônica 

 

OBJETIVO: Reconhecer, espontaneamente ou por imagens, ferramentas que utilizamos 

para formação da lista telefônica – usando letras/grafemas que representem fonemas. 

 

https://drive.google.com/open?id=1zNmr1CRETEPJGOkwabLcpRVWOGbzFY4k
https://drive.google.com/open?id=1o-e0XkXIWrCWlQrpHgPjgLgseE2dVqHw
https://youtu.be/eD0nRVKHpfM


A turminha do Eleva encontrou uma lista de contatos e não sabem em que aparelho está. 

Aonde a lista pode estar?  

Vamos ajudá-los realizando a atividade da página 11 do módulo 2. 

Agora é sua vez! Você conhece outra forma de organizar contatos?  

Vamos ler juntos e dialogar sobre esse assunto? Iremos realizar as páginas 12 e 13 no 

módulo 2. 

 

 MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo da aula: Construir a cultura e importância do alongamento antes dos exercícios 

físicos; 

Desenvolver noções básicas do movimento, possibilitando à criança a exploração dos 

variados tipos de expressão corporal mediante ao desenvolvimento de elementos 

psicomotores e habilidades motoras e corporais. 

 

Assista a vídeo aula que nossa Educação Física vai ficar ainda mais divertida em casa. 

Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk 

 

  
 INGLÊS 

Good Morning! 

Vamos começar lembrando o alfabeto: 

Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

Depois vamos abrir o livro na página 23.  

Exercício 1 – Ouvir o áudio 3, apontar para a imagem correspondente e repetir a palavra. 

https://drive.google.com/open?id=1zNmr1CRETEPJGOkwabLcpRVWOGbzFY4k 

Exercício 2 – Com um lápis passar por cima da linha pontilhada 

Exercício 4 – Ouvir o áudio 35  e fazer uma linha ligando a letra à imagem cujo nome 

começa com essa letra. 

https://drive.google.com/open?id=1o-e0XkXIWrCWlQrpHgPjgLgseE2dVqHw  

 

https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE
https://drive.google.com/open?id=1zNmr1CRETEPJGOkwabLcpRVWOGbzFY4k
https://drive.google.com/open?id=1o-e0XkXIWrCWlQrpHgPjgLgseE2dVqHw

