
 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 24 de março de 2021 – 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. 

Matutino 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Roberto, 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 - Roberto, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 
ATIVIDADE: Quadras e quadrinhas 

 

OBJETIVO: Ler quadrinhas populares e poemas. 

                

Esta semana vocês estão cheios de quadrinhas para brincar e se divertir. 

Nas quadrinhas que sua pró vai apresentar na aula, estão escondidas palavras variadas 

com muitas rimas. Juntos vamos desvendar e descobrir quais são as quadrinhas 

encontradas por Nina. 

Para deixar nossa descoberta interessante observe as páginas que Nina compartilhou 

conosco no módulo 1 páginas 66 a 69. 

Depois, junto com a família, faça a página 70 pesquisando sua quadrinha preferida...  

Ela deixou um jogo online de rimas... 

Vamos lá! 

Aventura começou! 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?lang

uage=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Revisando o que estudamos (Números Ordinais – quantidades) 

OBJETIVOS: Verificar os conteúdos estudados no capítulo e possibilitando a 

redescoberta de um conteúdo em diferentes contextos.  

 

Olá, detetives! 

Primeiro Nina, segunda Torugo... 

Vocês sabem porque usamos estes nomes para identificar uma ordem? 

Quando formamos uma fila, como saber quem está na frente de quem? 

Na nossa aula de hoje, vamos fazer estas descobertas, para saber como organizar uma 

ordem numérica. 

Vamos realizar as páginas 143 e 144 com muita atenção. 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm


Música:  

 
OBJETIVO 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Reconhecer mínimas, semínimas e colcheias em um trecho do tema O Rei Leão. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Apresentação da orquestra Hogwarts executando temas do filme O REI LEÃO, com 

identificação de alguns instrumentos que compõe a peça. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://www.youtube.com/watch?v=MOlTGzrEsGM 

 

INGLÊS 

Good Morning 

Hoje vamos abrir o Workbook na página 20. 

Vamos fazer o exercício 1 seguindo as instruções da Teacher. 

No exercício 2, vamos traçar as linhas por cima dos pontilhados e colorir o desenho que 

preferir. Se quiser, pode colorir todos! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOlTGzrEsGM

