
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 22 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:  

 
Ver o vídeo do Teacher João construindo uma cobra e acordando ela. 

 

Materiais: 

- Uma folha de papel 

- Canetinha 

- Tesoura 

- Cola 

- Cordão, barbante ou fita 

 

 

Educação física 

 
Aula de Educação física- Professor Daniel 

 

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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “Z”  

 

OBJETIVO: Realizar a escrita de palavras com a letra Z, identificando suas sílabas. 
  

Vamos desvendar mais um mistério. A professora irá fazer uma brincadeira para vocês 

desvendarem qual é a palavra que ela irá apresentar. Fiquem atentos!  

Vamos construir no caderno de pauta uma lista de palavras com a letra Z. 

Para terminar nossa semana com chave de ouro, escolha um personagem que vocês mais 

gostam. Pode ser de histórias, filmes, desenhos ou mesmo da sua série preferida. 

No caderno de desenho faça um desenho bem caprichado do personagem escolhido e 

escreva porque escolheu este personagem. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zUjLCfUp2s0


 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 22 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

 

DATA: 22 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 

English time:  

 
Ver o vídeo do Teacher João construindo uma cobra e acordando ela. 

 

Materiais: 

- Uma folha de papel 

- Canetinha 

- Tesoura 

- Cola 

- Cordão, barbante ou fita 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “Z”  

OBJETIVO: Realizar a escrita de palavras com a letra Z, identificando suas sílabas.  

 

Vamos desvendar mais um mistério. A professora irá fazer uma brincadeira para vocês 

desvendarem qual é a palavra que ela irá apresentar. Fiquem atentos!  

Vamos construir no caderno de pauta uma lista de palavras com a letra Z. 

Para terminar nossa semana com chave de ouro, escolha um personagem que vocês mais 

gostam. Pode ser de histórias, filmes, desenhos ou mesmo da sua série preferida. 

No caderno de desenho faça um desenho bem caprichado do personagem escolhido e 

escreva porque escolheu este personagem. 



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.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 


