
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Essa semana vamos conhecer os nossos cinco sentidos. 

Eles são importantes para fazermos descobertas, ouvir sons agradáveis e muito mais. 

Convido vocês para embarcar nesta semana de descobertas. 

Ninguém pode ficar fora dessa semana. 

 

ROTINA DA SEMANA 
 

Sala do 1o Ano A                   

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial. 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

10h30h às 11h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 

Sala do 1o Ano B   

13h40 – Acolhimento dos alunos no presencial. 

14h – Abertura e Acolhimento da sala online 

814h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

16h30 às 17h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
 

DATA:  26 de julho de 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Cantigas, sílabas e letras 

 

OBJETIVO: Identificar as diferenças entre: letras, sílabas e palavras, realizando a 

análise estrutural da palavra (a quantidade de letras e sílabas em uma palavra) 

 

A turma Eleva continua explorando o tema Junino para deixar nossa aula ainda mais 

prazerosa. 

A página 80 do módulo 2 vamos relembrar uma cantiga junina e ficar atentos as rimas 

que aparecem nela. 

Não vamos parar não, aprender é bom demais! 

Na página 81, vamos localizar as palavras que compõem a cantiga e separar as sílabas. 

Vamos ficar atentos, na hora da separação das sílabas. Podemos bater palmas para cada 

vez que abrimos a boca para falar a palavras ou contar nos dedinhos para não perder a 

contagem. 

Vamos assistir um vídeo com a canção que vamos utilizar em nossa aula de hoje. 

https://youtu.be/6kKgIGzTB8k 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Corpo Humano 

 

OBJETIVO: Identificar as partes do corpo humano e suas funções. 

 

Vamos continuar fazendo descobertas sobre o corpo humano nesta aula! 

Estudando o corpo humano, estamos fazendo muitas descobertas.  

Na página 350 do módulo 2 vamos fazer um lindo desenho do corpo humano, e incluir o 

nome de todas as partes que você lembrar. 

Quero saber quem gosta de caça-palavras? 

Eu também gosto muito! 

https://youtu.be/6kKgIGzTB8k


Vamos completar um texto lacunado e depois localizar no caça palavras as palavras que 

completamos as frases. 

Tudo isso vamos fazer lá na página 351. 

Espero por vocês! 

Para finalizar o capítulo 5 de ciências, vocês podem fazer a página 352, se puder enviar 

uma foto vamos gostar de ver sua atividade. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 

ATIVIDADE: Brincadeiras 

 

OBJETIVO: Conhecer e valorizar diferentes brincadeiras. 

 

A turma do Eleva gosta muito de brincar e nós também. Não é mesmo! 

Na página 214 do módulo 2, Torugo e Nina estão dando dicas dos nomes das brincadeiras 

preferidas. 

Vamos juntos desvendar estas charadas. 

Agora é a sua vez! 

Vamos continuar criando charadas. Nesta mesma página, você irá criar a adivinha da sua 

brincadeira preferida. 

Preparado? 

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 
 

 


