
             RECADINHO ESPECIAL  

O coração está no ar! E isso mesmo! 

Estamos nesta semana com os nossos 

corações cheios de felicidade para 

compartilharmos novas aventuras. 

Então se prepare e sinta-se em casa! 

Esperamos vocês para esta nova 

oportunidade                                        

Beijocas 

 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 28 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: Revisão (ordem alfabética / contatos / Compromissos /calendário 

 

OBJETIVO: Revisar a funcionalidade de uma agenda, localizar informações e palavras, 

ordem alfabética e compromissos no calendário de uma agenda desenvolvendo habilidade 

de escrita. 

 

Oba! A turminha do eleva se reuniu e resolveu que precisa estar atenta às pessoas que 

precisam de uma ajudinha. Olha só o que aconteceu! Eles estão revisitando a agenda do 

celular. 

Vamos nos juntar a eles resolver os desafios da página 32 e 33. Vai ser super divertido. 



Eles também deram uma dica bacana! Um vídeo que vocês poderão assistir para 

relembrarem a ordem alfabética. Acesse o link. https://youtu.be/YTAnjjaeVzU 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência na família 

 

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

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

Agora é a sua vez de compartilhar com a turminha do Eleva regras de sua casa. 

Por que as regras precisam existir em casa?  

Todos em casa desempenham um papel para viver em harmonia? 

E você o que pensa sobre isso? 

Duda, da turminha do Eleva, ajuda seu pai nas tarefas de casa. Nina enxuga a louça para 

sua avó. 

E você o que faz para ajudar na sua casa? 

Para responder estes desafios seus amigos da plataforma Virtual trouxeram uma 

história muito interessante. Assistam e depois realizem a atividade   página 180. 

 

https://youtu.be/dX2N6eCenuw 

 

English time:  

 

Ver aula no Classroom. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 28 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 

 

 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU
https://youtu.be/dX2N6eCenuw


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa: 

 

ATIVIDADE: Revisão (ordem alfabética / contatos / Compromissos / calendário 

 

OBJETIVO: Revisar a funcionalidade de uma agenda, localizar informações e palavras, 

ordem alfabética e compromissos no calendário de uma agenda desenvolvendo habilidade 

de escrita. 

 

Oba! A turminha do eleva se reuniu e resolveu que precisa estar atenta às pessoas que 

precisam de uma ajudinha. Olha só o que aconteceu! Eles estão revisitando a agenda do 

celular. 

Vamos nos juntar a eles resolver os desafios da página 32 e 33. Vai ser super divertido. 

Eles também deram uma dica bacana! Um vídeo que vocês poderão assistir para 

relembrarem a ordem alfabética. Acesse o link. 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU 

 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência na família 

 

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

As regras são muito importantes para que possamos viver em harmonia 

Agora é a sua vez de compartilhar com a turminha do Eleva regras de sua casa. 

Por que as regras precisam existir em casa? 

Todos em casa desempenham um papel para viver em harmonia? 

E você o que pensa sobre isso? 

Duda, da turminha do Eleva, ajuda seu pai nas tarefas de casa. Nina enxuga a louça para 

sua avó. 

E você o que faz para ajudar na sua casa? 

Para responder estes desafios seus amigos da plataforma Virtual trouxeram uma história 

muito interessante. Assistam, acessando o link https://youtu.be/dX2N6eCenuw 

 e depois realizem a atividade   página 180. 

 

 

English time:  

Ver aula no classroom.  
 

https://youtu.be/YTAnjjaeVzU
https://youtu.be/dX2N6eCenuw

