
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 20 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 

 

ATIVIDADE: Organizar os nomes na agenda em ordem alfabética e separação 

de sílabas. 

 



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

da fala para produzir uma palavra, compreender a separação de sílabas e identificar 

vogal e consoante. 

 

A turminha do Eleva precisa da ajuda de vocês. Eles precisam organizar a agenda da 

mãe de Luquina em ordem alfabética. Vocês podem ajudar? 

Vamos juntos organizar estes nomes que se encontram na página 28 do módulo 2.  

Tente resolver os outros desafios que estão na página 29. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situação problema? 

 

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

de quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

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

resolvê-los, juntos vamos realizar as atividades do livro na página 97.  (Sugiro realizar 

esta atividade com as sugestões de Lorena, fazer o print da tela e usar o lápis para 

construir as ideias dos alunos).  

 

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://youtu.be/ApzJXGx8L0E


English time:  

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 20 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 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Organizar os nomes na agenda em ordem alfabética e separação 

de sílabas. 

 

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

da fala para produzir uma palavra, compreender a separação de sílabas e identificar 

vogal e consoante. 

A turminha do Eleva precisa da ajuda de vocês. Eles precisam organizar a agenda da 

mãe de Luquina em ordem alfabética. Vocês podem ajudar? 

Vamos juntos organizar estes nomes que se encontram na página 28 do módulo 2.  

Tente resolver os outros desafios que estão na página 29. 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situação problema? 

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

de quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

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

resolvê-los, juntos vamos realizar as atividades do livro na página 97. 

  

English time:  

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

Música:  

Aula online - Combinando células rítmicas, semínimas e colcheias. 

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta. 

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs

