
 

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  

 

Esta semana vamos fazer muitas descobertas juntos. 

Então se prepare! 

Levante com alegria, tome um delicioso café da manhã, organize 

seu material e juntos vamos aprender.  

Espero vocês.   

                                        Beijocas 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 18 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: Identificar a funcionalidade de uma agenda, localizar informações e 

palavras, desenvolver habilidade de escrita. 



Ajudar é muito bom, precisamos sempre estar atentos às pessoas que precisam de uma 

ajudinha. Olha só o que aconteceu! A mãe de Luquinha precisa de ajuda para 

reorganizar sua agenda e Luquinha com muito empenho reorganizou a agenda de sua 

mãe. 

Vamos ver como ficou a organização da agenda da mãe de Luquinha e depois resolver 

os desafios. Vamos nessa! 

 Vamos realizar as páginas 19 a 21. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Elementos Naturais e Culturais 

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que existem nos lugares que 

frequentam, como ruas, praças, parque, escola, perceber as diferenças e nomear os 

elementos que as constituem, comparar os elementos culturais com os elementos 

naturais da paisagem e estabelecer relações com o modo de vida das pessoas que vivem 

nesses lugares. 

Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Nós somos tão pequenos e já vamos viajar no 

tempo? Calma pessoal, vamos lembrar-nos do caminho que fazíamos da escola para casa. 

E dizer o que tinha neste caminho; praças, sorveteria, padaria e muito mais. Isso mesmo, 

existe muitos elementos no caminho para casa. E é sobre isso que vamos falar.  

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

236 e 237 do módulo 2. 

Vamos assistir ao vídeo do Chico Bento, e descobrir o que seu primo descobriu na 

paisagem da roça 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc 
 

 

English time:  
 

 

Good Morning 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Agora vamos assistir o vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 

 

 

 

 

MOMENTO LIV 

 

Objeto: habilidade social: relacionamento 

Vamos brincar? 

Olá Família! 

Hoje a nossa sugestão é brincar de “Junto ou separado”.  

A brincadeira consiste no seguinte: 

Você e a criança vão elaborar, cada um, uma lista de tarefas que realizam normalmente 

como: dormir, comer, almoçar, tomar banho, assistir filmes, fazer lição, trabalhar, 

brincar, cozinhar, fazer um bolo, entre outros. Cada um fará a sua lista.  

Após a confecção desta lista, um perguntará para o outro sobre cada item se gosta de 

fazer junto ou separado.  

Ao final, converse com a criança sobre os pontos comuns e diferenças  entre ambos, 

pois às vezes o que gostamos de fazer junto o outro gosta de fazer separado ou às 

vezes, em determinado momento, não podemos fazer junto.  

Oportunize a criança à reflexão sobre as pessoas serem diferentes e, portanto, às 

vezes querem coisas diferentes por não gostarem das mesmas coisas. O fato de não 

querer fazer algo junto, não significa ausência de amor, carinho ou atenção. Lembre a 

criança que as vezes ela também se recusa a fazer algo junto.  

Ao final, faça um desenho sobre coisas que vocês gostam de fazer juntos e coisas que 

vocês gostam de fazer separado, e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  
 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 18 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 

 

OBJETIVO: Identificar a funcionalidade de uma agenda, localizar informações e 

palavras, desenvolver habilidade de escrita. 

 

Ajudar é muito bom, precisamos sempre estar atentos às pessoas que precisam de uma 

ajudinha. Olha só o que aconteceu! A mãe de Luquinha precisa de ajuda para 

reorganizar sua agenda e Luquinha com muito empenho reorganizou a agenda de sua 

mãe. 

Vamos ver como ficou a organização da agenda da mãe de Luquinha e depois resolver 

os desafios. Vamos Nessa! 

 Vamos realizar as páginas 19 a 21 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Elementos Naturais e Culturais 

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que existem nos lugares que 

frequentam, como ruas, praças, parque, escola, perceber as diferenças e nomear os 

elementos que as constituem, comparar os elementos culturais com os elementos 

naturais da paisagem e estabelecer relações com o modo de vida das pessoas que 

vivem nesses lugares. 

Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Nossa somos tão pequenos e já vamos viajar 

no tempo? Calma pessoal, vamos lembrar-nos do caminho que fazíamos da escola para 



casa. E dizer o que tinha neste caminho; praças, sorveteria, padaria e muito mais. 

Isso mesmo existe muitos elementos no caminho para casa. E é sobre isso que vamos 

falar.  

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

236 e 237 do módulo 2. 

Vamos assistir ao vídeo do Chico Bento, e descobrir o que seu primo descobriu na 

paisagem da roça. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc 

 
 

English time:  
 

Good Morning 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Agora vamos assistir o vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

Teatro: 

Vou Fazer Uma Festinha! 

E se eu te falar que a aula de hoje é um convite para uma festinha que iremos fazer 

na semana que vem, cada um na sua casinha? Você topa? OBA!!! 

E seu eu te falar também que o convite veio em forma de história? 

E se eu te falar ainda que nesta história tem bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, 

duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, 

Chapeuzinho Vermelho, crianças e que todos estão indo para uma festa? Que tipo de 

festa será? Quem os convidou? Será que eles irão? 

Bom... Vamos ao vídeo descobrir tudo isso e saber mais detalhes da nossa festinha na 

semana que vem? Acesse o link: https://youtu.be/ApzJXGx8L0E 

Um beijo festivo da Pró Cami!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/ApzJXGx8L0E

