
 

               

 

 

 

 

 

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: 13 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  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Sociedade 

 

ATIVIDADE: Construção da Escrita com vogais e consoantes 

 

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

da fala para produzir uma palavra. 

 

A turminha do Eleva observou alguns nomes que iniciaram e terminaram com consoantes! 

Será que eles estão certos?  Vamos ler juntos estes nomes que se encontram na página 

14 do módulo 2.  Tente resolver os outros desafios que estão na página 15. 

 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: O que é um problema? 

 

Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas 

de quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

Vamos assistir ao vídeo que tem um desafio sobre somar, acrescentar. Vamos lá! Para 

isso acesse  o link https://youtu.be/kq0kh0XvT9c 

 

Veja agora a turminha do Eleva! Eles trouxeram problemas e precisam de auxílios para 

resolvê-los realizando as atividades do livro nas páginas 94 e 95. Lembre-se que iremos 

utilizar contagens, tabelas ou riquinhos.  

 

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://youtu.be/kq0kh0XvT9c
https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw


English time:  

Good Morning! 

Vamos relembrar os nomes de alguns brinquedos:  

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 

Vamos olhar nossos brinquedos. Ver como eles são diferentes. Podem ter diferentes 

cores, formas, materiais, etc. Por exemplo, uma bola tem o formato de um círculo. Um 

ônibus de brinquedo tem o formato de um retângulo.  

Vamos ver quais são as formas: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk  

Agora, em um papel em branco, vamos escrever a data em inglês como acima. 

Agora vamos escolher dois ou mais brinquedos que tenham formatos diferentes, 

desenhá-los e escrever o nome da forma embaixo. Pode pesquisar nos seus brinquedos ou 

nos vídeos. 

CIRCLE – CÍRCULO 

RECTANGLE – RETÂNGULO 

SQUARE – QUADRADO 

TRIANGLE - TRIÂNGULO 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 13 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Sociedade 

 

ATIVIDADE: Construção da Escrita com vogais e consoantes 

 

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

da fala para produzir uma palavra. 

 

 A turminha do Eleva observou alguns nomes que iniciaram e terminaram com consoantes! 

Será que eles estão certos?  Vamos ler juntos estes nomes que se encontram na página 

14 do módulo 2.  Tente resolver os outros desafios que estão na página 15. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: O que é um problema? 

 

Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas 

de quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

Vamos assistir o vídeo que tem um desafio sobre somar, acrescentar. Vamos lá! Para 

isso acesse  o site https://youtu.be/kq0kh0XvT9c 

 

Veja agora a turminha do Eleva! Eles trouxeram problemas e precisam de auxílios para 

resolvê-los realizando as atividades do livro nas páginas 94 e 95. Lembre-se que iremos 

utilizar contagens, tabelas ou riquinhos.  

 

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).  

 

 

 
 

https://youtu.be/kq0kh0XvT9c
https://youtu.be/-sdWzUYEuZI


English time:  

 

Good Morning! 

Vamos relembrar os nomes de alguns brinquedos:  

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 

Vamos olhar nossos brinquedos. Ver como eles são diferentes. Podem ter diferentes 

cores, formas, materiais, etc. Por exemplo, uma bola tem o formato de um círculo. Um 

ônibus de brinquedo tem o formato de um retângulo.  

Vamos ver quais são as formas: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk  

Agora, em um papel em branco, vamos escrever a data em inglês como acima. 

Agora vamos escolher dois ou mais brinquedos que tenham formatos diferentes, 

desenhá-los e escrever o nome da forma embaixo. Pode pesquisar nos seus brinquedos ou 

nos vídeos. 

CIRCLE – CÍRCULO 

RECTANGLE – RETÂNGULO 

SQUARE – QUADRADO 

TRIANGLE - TRIÂNGULO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk

