
 

               

 

 

 

 

1o Ano A - B 

 

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: 15 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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol, Daniel 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Daniel  

 

English time:  

Good Morning !  

Hoje vamos assistir a vídeo com aula da Teacher Nati e aprender a fazer dois brinquedos 

super legais !! 

Vamos lá ? 



Vamos encerrar a semana dançando?? Se tiver alguém da família com você, pode convidar 

para dançar também. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4 

 

 

Educação Física:  

 
Aula de Educação física - Professor Daniel 

 

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

exercícios físicos; 

Desenvolver noções básicas do movimento possibilitando a 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “X”  

 

OBJETIVO: Realizar a escrita de palavras e frases fomentando a consciência 

fonológica com dificuldades ortográficas com a letra “X”.  

Hoje na nossa sala iremos produzir uma lista e uma frase com palavras com a letra “X”.   

Para isso iremos brincar com as fichas de leitura que serão apresentadas na aula online. 

Fiquem atentos!  

 

 

 

 

Para nossa ciranda, que tal escolher um livrinho de história bem legal e ler junto com a 

um adulto? Depois, faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre 

a mesma. 

 Sugiro que cada professor faça uma contação de história para realizar o “Eu Indico”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4
https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 15 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 

 

ATIVIDADE: Palavras com “X”  

 

OBJETIVO: Realizar a escrita de palavras e frases fomentando a consciência 

fonológica com dificuldades ortográficas com a letra “X”.  

 

 

Hoje na nossa sala iremos produzir uma lista e uma frase com palavras com a letra “X”.   

Para isso iremos brincar com as fichas de leitura que serão apresentadas na aula on-

line. Fiquem atentos!  

 

 

 

 

Para nossa ciranda, que tal escolher um livrinho de história bem legal e ler junto com a 

um adulto? Depois, faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre 

a mesma. 

 Sugiro que cada professor faça uma contação de história para realizar o “Eu Indico” 

  

 

 

 

 



English time:  

Good Morning !  

Hoje vamos assistir a vídeo com aula da Teacher Nati e aprender a fazer dois brinquedos 

super legais !! 

Vamos lá ? 

Vamos encerrar a semana dançando?? Se tiver alguém da família com você, pode convidar 

para dançar também. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4 
 

 

 

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! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4
https://www.youtube.com/watch?v=auJeCz3HJ0Y&feature=youtu.be

