
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 19 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Professores Online 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: O ciclo da Vida 

 

OBJETIVO: Identificar o ciclo da vida humana e animal. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre o ciclo da vida.  



Sabe aquele álbum de fotografia que a mamãe fez desde o dia que você nasceu até 

hoje? 

Este é o seu ciclo da vida. Vamos juntos conhecer outros ciclos juntinhos. Vamos? 

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

Vamos discutir e fazer as páginas: 306 e 307. 

Assista ao vídeo e se divirta vendo o ciclo da vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Dia da Semana e meses do ano- estudo da Linguagem 

 

OBJETIVO: Identificar os dias da semana e meses do ano, realizar leitura de 

quadrinhas. 

 

Pessoal os dias da semana passam tão rápido que as vezes me confundo que dia é hoje. 

Ou ainda em que mês estamos. Nossa estou fazendo a maior confusão com esta história 

de dias da semana, meses e ano. 

Vocês podem me ajudar arrumar esta confusão? 

Vamos juntos realizar as páginas 22 e 23 no módulo 2. 

 

Música:  

Aula online - Combinando células rítmicas, semínimas e colcheias.  

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta. 

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs     

 

English time:  

Abri o livro na página 21. Continuaremos falando dos brinquedos. Observar o tabuleiro 

do jogo. Convidar alguma pessoa da família para jogar.  

Questão 01, colocar o áudio 28 e observar as frases de perguntas e respostas para 

serem ditas no jogo. 

Na questão 02, utilizar algum objeto para ser o “peão” e cada imagem realizar a pergunta 

“What is this?” o outro jogador deverá responder “It is a (nome do brinquedo em 

Inglês). Avança os espaços quem responder corretamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w
https://youtu.be/OBcfK7UTTBs


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 19 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: O ciclo da Vida 

 

OBJETIVO: Identificar o ciclo da vida humana e animal. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre o ciclo da vida.  

Sabe aquele álbum de fotografia que a mamãe fez desde o dia que você nasceu até 

hoje? 

Este é o seu ciclo da vida. Vamos juntos conhecer outros ciclos juntinhos. Vamos? 

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

Vamos discutir e fazer as páginas: 306 e 307. 

Assista ao vídeo e se divirta vendo o ciclo da vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Dia da Semana e meses do ano- estudo da Linguagem 

 

OBJETIVO: Identificar os dias da semana e meses do ano, realizar leitura de 

quadrinhas. 

 

Pessoal, os dias da semana passam tão rápido que as vezes me confundo que dia é 

hoje. Ou ainda em que mês estamos. Nossa estou fazendo a maior confusão com esta 

história de dias da semana, meses e ano. 

Vocês podem me ajudar arrumar esta confusão? 

Vamos juntos realizar as páginas 22 e 23 no módulo 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w


Educação física 
Professor Daniel sugeriu um vídeo com atividades muito bacanas. Assista lá e mexa-

se! 

 

Objetivo da Aula: 

Desenvolver aspectos psicomotores importantes para a aprendizagem da consciência 

corporal, imagem corporal, noção espaço-tempo, postura, linguagem e equilíbrio 

através de atividades rítmicas. Acesse o link: https://youtu.be/zUjLCfUp2s0 

 

English time:  

Abri o livro na página 21. Continuaremos falando dos brinquedos. Observar o tabuleiro 

do jogo. Convidar alguma pessoa da família para jogar.  

Questão 01, colocar o áudio 28 e observar as frases de perguntas e respostas para 

serem ditas no jogo. 

Na questão 02, utilizar algum objeto para ser o “peão” e cada imagem realizar a pergunta 

“What is this?” o outro jogador deverá responder “It is a (nome do brinquedo em 

Inglês). Avança os espaços quem responder corretamente.  

 

https://youtu.be/zUjLCfUp2s0

