
 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

O Meio Ambiente é nosso maior tesouro! Esta semana os nossos 

corações estarão repletos de gratidão à mamãe natureza, por isso cheios 

de ternura iremos saborear novas aventuras. 

                                      Beijocas 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 03 DE JUNHO 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: Cantoria e brincadeira (Terezinha de Jesus e Barata) 

 

OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto para aproximar a leitura deste portador 

de maneira sistemática atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico. 

 

Pessoal! Olha que bacana! A turminha do Eleva hoje resolveu brincar de novo com novas 

canções de brincadeiras de roda.  No módulo 2 da página 41 tem as duas preferidas do dia. 

Vamos nos juntar a eles. Teremos que encontrar na escrita de uma das canções 

compartilhada a escrita de um animal e circular. Eles deixaram uma dica em um link que 

vocês não podem deixar de assistir para resolver este desafio. 



Eles descobriram muitas coisas e informações, por isso iremos continuar a desvendar 

novos conhecimentos compartilhando a atividade da página 42. 

Vamos lá!  

https://youtu.be/nVWeN_GjYIM 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Adição 

 

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

quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

Crianças, Téo estava jogando dardos com sua irmã Michele.  Foi muito divertido! 

Porém neste jogo ele está sentindo dificuldade de distribuir os pontos! 

Agora devemos nos juntar a ele e a sua irmã e realizar os desafios da pontuação do jogo, 

para isso teremos que abrir o módulo 2 na página 97. 

E os desafios não param por ai não! Na página 98 iremos ter novos situações problemas, 

mas a turminha disponibilizou um link que poderemos utilizar como dica! Acesse o link. 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

https://youtu.be/kq0kh0XvT9c 

  

Teatro: 

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade a nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao vídeo 

e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, você está 

com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos divertir! 

 

English time:  

Good Morning !  

Hoje, vamos precisar da ajuda de alguém da família . Pode ser da mamão , ou do papai, ou 

da vovó, de quem você quiser. 

https://youtu.be/nVWeN_GjYIM
https://youtu.be/kq0kh0XvT9c
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI


Você já se perguntou qual será que era o brinquedo preferido da sua mamãe? Ou do seu 

papai? Vamos descobrir? 

Vamos pegar um papel e perguntar a eles – What was your favorite toy? Qual era seu 

brinquedo preferido? 

Agora vamos fazer um desenho para ilustra-lo. Esse desenho, vocês podem fazer juntos!! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 03 DE JUNHO 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: Cantoria e brincadeira (Terezinha de Jesus e Barata) 

 

OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto para aproximar a leitura deste portador 

de maneira sistemática atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico. 

 

Pessoal! Olha que bacana! A turminha do Eleva hoje resolveu brincar de novo com novas 

canções de brincadeiras de roda.  No módulo 2 da página 41 tem as duas preferidas do dia. 

Vamos nos juntar a eles. Teremos que encontrar na escrita de uma das canções 

compartilhada a escrita de um animal e circular. Eles deixaram uma dica em um link que 

vocês não podem deixar de assistir para resolver este desafio. 

Eles descobriram muitas coisas e informações, por isso iremos continuar a desvendar 

novos conhecimentos compartilhando a atividade da página 42. 

Vamos lá!  

https://youtu.be/nVWeN_GjYIM 

 

 

 

 

https://youtu.be/nVWeN_GjYIM


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Adição 

 

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

quantidades com significado de adicionar, acrescentar. 

 

Crianças, Téo estava jogando dardos com sua irmã Michele.  Foi muito divertido! 

Porém neste jogo ele está sentindo dificuldade de distribuir os pontos! 

Agora devemos nos juntar a ele e a sua irmã e realizar os desafios da pontuação do jogo, 

para isso teremos que abrir o módulo 2 na página 97. 

E os desafios não param por ai não! Na página 98 iremos ter novos situações problemas, 

mas a turminha disponibilizou um link que poderemos utilizar como dica! Acesse o link. 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

https://youtu.be/kq0kh0XvT9c 

  

English time:  

Good Morning !  

Hoje, vamos precisar da ajuda de alguém da família . Pode ser da mamão , ou do papai, ou 

da vovó, de quem você quiser. 

Você já se perguntou qual será que era o brinquedo preferido da sua mamãe? Ou do seu 

papai? Vamos descobrir? 

Vamos pegar um papel e perguntar a eles – What was your favorite toy? Qual era seu 

brinquedo preferido? 

Agora vamos fazer um desenho para ilustra-lo. Esse desenho, vocês podem fazer juntos!! 

 

  Música:  

Objetivo: Executar células rítmicas com semínimas, colcheias e suas pausas. 

               Tocar acompanhando canções utilizando frases propostas.  

Acesse o link: https://youtu.be/h2uXQ0jjXws.  Canta música infantil “Eu Fui No Tororó", 

apreciada no vídeo. 

 
 

https://youtu.be/kq0kh0XvT9c
https://youtu.be/h2uXQ0jjXws

