
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 21 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: Identificar as vogais e Consoante das palavras/ Dias da Semana 

 

OBJETIVO: Destacar as sílabas iguais identificando na representação dos sons da 

fala. 

 



Pessoal! Precisamos desvendar este mistério. Na tabela da página 30 encontrei alguns 

nomes, mas precisamos descobrir quais são as sílabas que têm o mesmo som. Vocês 

podem me ajudar? 

No módulo 2 na página 31 precisamos relembrar os dias da semana e os meses do ano. 

Para isso vou levar para nossa aula um calendário do ano deste ano e juntos vamos 

descobrir. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos e da sua casa. 

 

As regras são muito importantes para que possamos viver em harmonia! 

A turminha do Eleva estava conversando na pracinha do seu bairro e juntos 

perceberam que na casa de cada um existem regras diferentes.  

Duda ajuda seu pai nas tarefas de casa. Nina enxuga a louça para sua avó. 

E você o que faz para ajudar na sua casa? 

Em cada casa as regras são diferentes, cada família tem sua maneira de fazer seus 

combinados. O importante é respeitar estes combinados. 

Vamos juntos ver o que aconteceu na escola de um colega com uma pessoa que não 

respeitou as regras. 

https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI 

 

English time: 

 

Abri o livro na página 22. Continuaremos falando dos brinquedos. Observar as crianças 

com os brinquedos e suas cores diversas. 

Questão 01, colocar o áudio 29 e apontar para a cor que tem na imagem. 

Na questão 02 ouvir o áudio 30 e praticar a pergunta “What colour is it?” Depois a 

resposta “It’s black!” Repetir a resposta com outras cores. 

E por fim, na questão 03 ouvir o áudio 31, cantar junto e dançar. Depois colocar o áudio 

32 e brincar de Karaokê.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 21 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: Identificar as vogais e Consoante das palavras/ Dias da Semana 

 

OBJETIVO: Destacar as sílabas iguais identificando na representação dos sons da 

fala. 

 

Pessoal! Precisamos desvendar este mistério. Na tabela da página 30 encontrei alguns 

nomes, mas precisamos descobrir quais são as sílabas que têm o mesmo som. Vocês 

podem me ajudar? 

No módulo 2 na página 31 precisamos relembrar os dias da semana e os meses do ano. 

Para isso vou levar para nossa aula um calendário do ano deste ano e juntos vamos 

descobrir. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos e da sua casa. 

 

As regras são muito importantes para que possamos viver em harmonia! 

A turminha do Eleva estava conversando na pracinha do seu bairro e juntos 

perceberam que na casa de cada um existem regras diferentes.  

Duda ajuda seu pai nas tarefas de casa. Nina enxuga a louça para sua avó. 

E você o que faz para ajudar na sua casa? 



Em cada casa as regras são diferentes, cada família tem sua maneira de fazer seus 

combinados. O importante é respeitar estes combinados. 

Vamos juntos ver o que aconteceu na escola de um colega com uma pessoa que não 

respeitou as regras. 

https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI 

 

English time: 

 

Abri o livro na página 22. Continuaremos falando dos brinquedos. Observar as crianças 

com os brinquedos e suas cores diversas. 

Questão 01, colocar o áudio 29 e apontar para a cor que tem na imagem. 

Na questão 02 ouvir o áudio 30 e praticar a pergunta “What colour is it?” Depois a 

resposta “It’s black!” Repetir a resposta com outras cores. 

E por fim, na questão 03 ouvir o áudio 31, cantar junto e dançar. Depois colocar o áudio 

32 e brincar de Karaokê.  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_59EhLcPppI

