
 

               

 

 

 

 

 

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: 14 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  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ordenando sílabas / Pesquisas da origem do seu nome 

 

OBJETIVO:  Realizar a escrita ordenando as silabas em destaque como representação 

dos sons da fala. 

As palavras ficaram desordenadas! E agora?  

Tive uma ideia! Iremos com a turminha do Eleva construir com as sílabas palavras que 

saíram do lugar. 

No módulo 2 na página 16 iremos registrar nossas hipóteses e depois compartilhar na 

aula on-line. 



O outro desafio da turminha é descobrir a origem do nome! Sabe por quê?  

O nosso nome é muito importante, pois com ele somos apresentados ao mundo. 

Faça uma pesquisa sobre seu nome e depois compartilhe no Classrom. 

Depois para ilustrar a aula acesse o link e assista ao vídeo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE 
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: O que é um espaço público e privado? 

 

OBJETIVO: Identificar as diferenças entre o espaço público e privado. 

 

Pró Márcia (1o C) preparou uma vídeo aula bem interessante. Acesse o link para 

assistir. https://youtu.be/SfPz3VzsEho 

 

Você conhece a diferença entre o espaço público e o privado? 

A turminha do Eleva se encontrou numa pracinha e começaram a investigar: 

Como a pracinha é limpa? 

Quem cuida dela? 

E sua casa? A quem pertence? 

Há regras neste espaço? Por quê? 

Para responder todas estas perguntas com a turminha vamos realizar a atividade da 

página 177 e 178. 

 Agora é hora de ampliarmos nosso conhecimento, para isso acesse o link abaixo e veja 

alguns espaços públicos e suas regras! 

https://youtu.be/M1YMLKP1Lis 

 

English time:  

Good Morning! 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história !! O que será ?? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE
https://youtu.be/SfPz3VzsEho
https://youtu.be/M1YMLKP1Lis


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 14 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ordenando sílabas / Pesquisas da origem do seu nome 

 

OBJETIVO:  Realizar a escrita ordenando as silabas em destaque como representação 

dos sons da fala. 

As palavras ficaram desordenadas! E agora?  

Tive uma ideia! Iremos com a turminha do Eleva construir com as sílabas palavras que 

saíram do lugar. 

No módulo 2 na página 16 iremos registrar nossas hipóteses e depois compartilhar na 

aula on-line. 

O outro desafio da turminha é descobrir a origem do nome! Sabe por quê?  

O nosso nome é muito importante, pois com ele somos apresentados ao mundo. 

Faça uma pesquisa sobre seu nome e depois compartilhe no Classrom. 

Depois para ilustrar a aula acesse o link e assista ao vídeo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE 
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: O que é um espaço público e privado? 

 

OBJETIVO: Identificar as diferenças entre o espaço público e privado. 

 

Pró Márcia (1o C) preparou uma vídeo aula bem interessante. Acesse o link para 

assistir. https://youtu.be/SfPz3VzsEho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE
https://youtu.be/SfPz3VzsEho


Você conhece a diferença entre o espaço público e o privado? 

A turminha do Eleva se encontrou numa pracinha e começaram a investigar: 

Como a pracinha é limpa? 

Quem cuida dela? 

E sua casa? A quem pertence? 

Há regras neste espaço? Por quê? 

Para responder todas estas perguntas com a turminha vamos realizar a atividade da 

página 177 e 178. 

 Agora é hora de ampliarmos nosso conhecimento, para isso acesse o link abaixo e veja 

alguns espaços públicos e suas regras! 

https://youtu.be/M1YMLKP1Lis 

 

English time:  

Good Morning! 

Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história !! O que será ?? 

 

 

https://youtu.be/M1YMLKP1Lis

