
 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

 

O nosso coração enche de alegria em saber que vamos nos 

encontrar. Esta semana está cheia de enigmas e muito mistério para 

desvendar, com atividades recheadas de momentos de alegria e 

aprendizagem nas nossas aulas Online! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de mistério! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 

DATA: 22 de março de 2021 – SEGUNDA-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 

Matutino 

8h às 10h30 

Sala do 1oA – Camila, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 



10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Vespertino 

14h às 16h30 

Sala do 1o B - Camila, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

16h30 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

    17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Revisando o que estudamos (Leitura imagética - Formação de 

palavras) 

 

OBJETIVO: Verificar os conteúdos estudados no capítulo e possibilitando a 

redescoberta de um conteúdo em diferentes contextos. (Realizar leitura por 

imagens  

Organizar sílabas e formar novas palavras.) 

 

Olá amigos! 

Iremos esta semana fazer muitas investigações! 

Conhecermos a declaração dos direitos das crianças, foi muito interessante. Vamos 

relembrar assistindo o vídeo no link. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwRwRph__YI&ab_channel=ProfDaniCosta 

 

Agora iremos observar a fotografia da página 61 e escrever um direito 

correspondente a imagem. Vamos continuar realizando as atividades páginas 61, 62 e 

63 e socializar na aula remota com os nossos colegas. 

 

Hora de diversão, a gente já brincou de descobrir palavra dentro de palavra. É bem 

legal! Então vamos brincar mais uma vez! 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_wordinword_pt.

htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwRwRph__YI&ab_channel=ProfDaniCosta
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_wordinword_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_wordinword_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm


ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Revisando o que aprendemos 
 

OBJETIVO: Verificar os conteúdos estudados no capítulo e possibilitando a 

redescoberta de um conteúdo em diferentes contextos.  

 Turminha! 

Nossa aula está interessante, vamos nos divertir? 

Já estudamos sobre as características de um autorretrato, não é. Hoje vamos 

conhecer um pintor que desenhou seu próprio retrato. No quadro de Van Gogh, 

autorretrato, tem algumas características vamos falar sobre elas? Acesse o link para 

conhecer um pouquinho da vida de Van Gogh. https://youtu.be/no02waxDYVU 

Vamos realizar as atividades da página 268. Será muito legal! 

Vamos realizar as páginas 269 relembrando conteúdos pesquisados no processo online. 

Depois da aula remota, você pode realizar as páginas 267. 

 

English time:  
Good Morning! 
 

How are you today?? 

 

Hoje vamos começar lembrando o alfabeto! 

 

Vamos todos cantar juntos:  https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

 

Agora vamos fazer as letras D, E e F. Agora vamos pegar todas as letras que fizemos e 

vamos brincar. A teacher vai dizer uma palavra e vocês levantam a letra que 

corresponde a primeira da palavra ok. 
 

Teatro: 

Brincando de Ser Palhaço- O Ensaio 

Hoje, no nosso encontro on-line, teremos a presença de minha amiguinha Julieta! Ela 

está tristinha, sabe? E vai contar tudo para vocês... Vamos combinar em segredo, uma 

surpresa para ela ficar animada?  

 

https://youtu.be/no02waxDYVU
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE


Vamos brincar de ser Palhaço? Qual número de circo o seu palhaço mais gosta de 

fazer? Se equilibrar numa corda bamba? Equilibrar copos? Mágica? Dança e 

contorcionismo com o Bambolê? Contar piadas ou charadas? Cascataria- tomar tombos? 

Dançar? Malabares com limão? 

 

OBS.: Família, na nossa próxima aula de teatro, dia 29/03/21 segunda-feira, faremos a 

vivência teatral “Todos Os Palhaços do Mundo”. Se puder no horário da aula, ou na 

preparação, fotografe e/ou filme a criança com seu figurino, adereço e maquiagem e poste no 

classroom. Adoraria mandar um recadinho, como também, se autorizar, postar no site do 

colégio. 

 

Nosso combinado é neste dia, cada criança estar vestida do seu/sua palhaço/palhaça e 

apresentar um número escolhido (habilidade do seu palhaço). Durante este mês as 

crianças tiveram contato com vídeos e imagens de vários palhaços possibilitando ideias 

para este momento de criação que será livre. As roupas, acessórios e maquiagens devem 

ser improvisadas pelas crianças, com o que tiverem em suas casas. Se divirtam 

auxiliando-as nesta “busca”! 

Sugestões: peças de roupa da criança, do irmão/irmã mais velho, do papai ou mamãe, 

estampado com liso, florido com listras, sobreposições, gravatas, suspensórios, coletes, 

casaquinhos, óculos, laços grandes, perucas, penteados diferentes, chapéu, par de 

sapato diferente um do outro, meias... E claro: narizes (pode ser o de plástico para 

quem tiver ou pintar a pontinha do nariz com batom/ tinta apropriada). Usem a 

imaginação e a criatividade! 

 

Para o número circense escolhido (habilidade de cada palhaço – ver sugestões no vídeo), 

a criança escolherá o que quiser fazer.  

 

Vídeo: https://youtu.be/mPdkkeOi3Yc 


