
 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 26 de março de 2021 – 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 

Matutino 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Carol, Natália, Renata 

INTERVALO – 9h às 9h20 

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

11h às 12h - Atendimento 

 



Vespertino 

14h às 16h30 

Sala do 1o B - Márcia, Ananda, Renata 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Jardim de versos. 

 

OBJETIVO: Identificar rimas nos versos das quadrinhas, organizar sílabas e formar 

novas palavras. 

 

Amigos! Nossa aula está muito divertida!! Vamos brincar de rima? Acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=47rhDxqAY8w&ab_channel=Maur%C

3%ADcioeosImagin%C3%A1rios 

 

Agora é sua vez!! 

Vamos investigar as rimas nas quadrinhas que a pró irá ler. 

Conhecer quantos versos tem uma quadrinha é muito importante. 

Então agora iremos fazer as páginas 71 e 72 e brincar com rimas e versos de diversas 

quadrinhas.  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual. O sequestro do tatu. 

 

OBJETIVO: Ampliar e construir repertório para o deleite das histórias infantis. 

 

Esta semana foi cheia de descobertas, vimos muitas coisas sobre as rimas, histórias, 

seres vivos... 

Agora para o nosso deleite iremos nos apropriar de uma história engraçada ou não, 

mas uma história cheia de casos. Acesse o link:  

http://www.escolagames.com.br/livros/oSequestroDoTatu/ 

 

Vamos lá!  

Vai ser maravilhoso... 

E depois de apreciarmos a contação. 

Você Indica? Por quê? 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=47rhDxqAY8w&ab_channel=Maur%C3%ADcioeosImagin%C3%A1rios
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=47rhDxqAY8w&ab_channel=Maur%C3%ADcioeosImagin%C3%A1rios
http://www.escolagames.com.br/livros/oSequestroDoTatu/


 

English time:  
 

Good Morning, 

Hoje vamos jogar. Vamos revisar o que aprendemos até agora jogando e nos 

divertindo! 

Vamos encerrar a semana dançando? 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w 

Momento LIV. 
 

Olá Famílias, como vocês estão? 

Na última aula nós estudamos sobre ciúmes. O Tomás sentiu um pouco de ciúmes da 

Valentina.  

Para refletirmos um pouco mais sobre este sentimento que as vezes nos invade, segue 

uma atividade como sugestão: 

Pegue papel, lápis de cor e canetinhas coloridas.  

Escolhe uma cor que tem relação com ciúmes. Feche os olhos tente lembrar uma 

situação de ciúmes. Caso você não se lembre, recorde rapidamente a história do 

Tomás, o que ele sentiu da Valentina, e busque representar em desenho esse 

sentimento.  

A criança é livre para desenhar. Deixe-a dar o formato que quiser. Se puder, desenhe 

também, e depois comparem os desenhos.  Como foi feito? Ocupou o papel todo? O 

risco foi forte ou fraco? Vocês usaram as mesmas cores? Cores parecidas? Qual o 

formato? 

Se vocês tiverem vontade, pode escolher outra emoção que vocês estão sentindo 

agora e faça o desenho de acordo com a cor que você escolheu para cada emoção.  

Se puder, tire uma foto deste desenho e compartilhe com a gente aqui no ícone 

atividade Liv do Google Classroom. Vamos adorar receber.  

 

Agora vamos abrir o padlet e ver o que o nosso(a) colega sorteado(a) na semana 

passada registrou. 

 

Oba!! Hoje tem sorteio! Quem será que vai abrir o padlet e registrar com foto e 

legenda o cantinho de sua casa que gostaria de brincar com Tomás? 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w


Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da 

semana possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar 

através de foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

 

1o A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1o B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

 

Até a próxima. 

 
 

Até a próxima aventura detetives! 

Beijos de pipoca. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

