
 

 

 

 

 

 

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: 05 DE JUNHO 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  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Palavras com “CH”  

 

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

da fala. Produzir lista seguindo a leitura de fichas. 

 

Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a leitura e escrita de palavras com a letra “CH”. 

Precisamos ficar bem atentos ao som das palavras que irão ser apresentadas nas fichas.  

Agora você irá construir uma lista com as palavras apresentadas e representa com 

desenho a sua representação. Não esqueçam de assistirem o link muito divertido - 

crianças inteligentes https://youtu.be/4ADPEa7DMis. 

https://youtu.be/4ADPEa7DMis


ATIVIDADE: A natureza e seus elementos  

 

OBJETIVO: Reconhecer elementos que fazem parte do meio ambiente valorizando sua 

importância na atualidade. 

  

Para ampliarmos os nossos conhecimentos sobre o meio ambiente que tal assistirmos um 

link da natureza? https://youtu.be/WbSDX6ZTQRU 

Agora é com você! Faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre o 

meio ambiente. 
 

 
 

English time:  

 
Hello kids !! Eu consegui com a Witch Nandinha a receita da Magic Soup ! 

Então decidi fazer aqui na minha casa e mostrar para vocês.  

Vamos assistir com a nossa família e fazer essa deliciosa sopa! 

Vídeo: Soup recipe 

Link: https://drive.google.com/open?id=13WaujJRvCX8-OKBQMqfieWhblmcCAxrn 

 

Movimento – Educação Física 

Atividade: BRINCANDO DE BRINCAR 

 

Objetivo da Aula:  

* Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

- Nossa habilidade  

* Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas. 

Professor Madson, amigo do professor Daniel, preparou uma aula muito legal de Educação 

Física. Então crianças, vamos nos exercitar? Peça ajuda papai, a mamãe e ao irmão para 

brincar de um jeitinho bem legal. 

Acessem o nosso link da aula (https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4) na TV, 

COMPUTADOR, CELULAR ou o NOT e assistam toda a nossa aula, nela mostrarei como 

montar a nossa amarelinha africana, bem como ensinarei alguns movimentos que 

https://youtu.be/WbSDX6ZTQRU
https://drive.google.com/open?id=13WaujJRvCX8-OKBQMqfieWhblmcCAxrn
https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4


poderemos realizar nessa brincadeira. Adapte os movimentos como achar necessário, 

bem como o tamanho dos quadrados, para o tamanho das crianças. 

Para montar nossa atividade basta providenciar na sua casa FITA CREPE, (caso não tenha 

pode ser fitilho, fita de cetim, durex colorido, tiras de papel presas com durex ou outro 

material que assim entendam ser possível fazer). 

Vamos brincar e viver essa experiência juntos, convide todos em sua casa e se divirta.  

 

IMPORTANTE: Use a criatividade caso não tenha o material. O importante é montar as 

5 linhas verticais e as 4 linhas horizontais no solo de acordo como está feito no vídeo.  

Eu gostaria muito de vê-los brincando com seus familiares. Se puder, filma essa atividade 

e posta lá na nossa sala virtual. 

Um beijão e até logo! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 05 DE JUNHO 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:  

 
Hello kids !! Eu consegui com a Witch Nandinha a receita da Magic Soup ! 

Então decidi fazer aqui na minha casa e mostrar para vocês.  

Vamos assistir com a nossa família e fazer essa deliciosa sopa! 

Vídeo: Soup recipe 

Link: https://drive.google.com/open?id=13WaujJRvCX8-OKBQMqfieWhblmcCAxrn 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13WaujJRvCX8-OKBQMqfieWhblmcCAxrn


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Palavras com “CH”  

 

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

da fala. Produzir lista seguindo a leitura de fichas. 

Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a leitura e escrita de palavras com a letra “CH”. 

Precisamos ficar bem atentos ao som das palavras que irão ser apresentadas nas fichas.  

Agora você irá construir uma lista com as palavras apresentadas e representa com desenho 

a sua representação. Não esqueçam de assistirem o link muito divertido. crianças 

inteligentes https://youtu.be/4ADPEa7DMis 

 

ATIVIDADE: A natureza e seus elementos  

 

OBJETIVO: Reconhecer elementos que fazem parte do meio ambiente valorizando sua 

importância na atualidade. 

  

Para ampliarmos os nossos conhecimentos sobre o meio ambiente que tal assistirmos um 

link da natureza? https://youtu.be/WbSDX6ZTQRU 

Agora é com você! Faça uma linda ilustração dessa história e escreva uma frase sobre o 

meio ambiente. 

 

 

Momento LIV: 

Objeto: Reconhecimento das emoções  

 

Abrir o Caderno de Atividades na primeira Folha referente ao Capítulo “Duas folhas 

secas”, e desenhar o momento mais emocionante da história. Em seguida, desenhe na 

silhueta na segunda folha, cada um a seu jeito, a expressão do Tomás relativa à confiança 

e depois escreva o sentimento na linha disposta.  

 

Após, vamos acompanhar a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “Caça 

Sentimentos”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be 

Em seguida, faça a atividade proposta no final do vídeo, que é o Jogo das Emoções. Anote 

em cada tira de papel o nome de todas as emoções que você já conhece: alegria, tristeza, 

raiva, calma, medo, animação, frustração, vergonha, confiança, ciúmes, entre outros. 

Coloque-as dentro de um recipiente ou um saquinho e junto com seu familiar, faça o sorteio 

https://youtu.be/4ADPEa7DMis
https://youtu.be/WbSDX6ZTQRU
https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be


das emoções. Cada um que tirar uma emoção deve compartilhar uma experiência ou contar 

uma história em que tenha manifestado aquela emoção, até todos as tirinhas serem 

sorteadas.  

Compartilhe aqui no Google Classroom como foi esta experiência.  

Aguardamos você.  

Até a próxima! 

 


