
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:  27 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-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: Formando Palavras 

 

OBJETIVOS: Construir novas palavras, identificar e localizar palavras referente às 

festas juninas. 

 

Hoje nossa aula de Linguagem vamos conhecer e construir muitas palavras da nossa 

Língua Portuguesa. 

Na página 82 do módulo 2, vamos formar novas palavras unindo uma nova sílaba com as 

outras que já estão formadas, assim construiremos novas palavras. 

Conhecer palavras novas é muito bom para nosso vocabulário. 

Na página 83, vamos relembrar o nome das comidas típicas, brincadeiras e decoração 

das festas juninas. 

Após a leitura, vamos formar listas com os itens juninos que estão nos grupos de 

palavras. 

Vamos assistir ao vídeo e relembrar como fazemos a separação de sílabas. 

https://youtu.be/4YYr2iuxGpk  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Reta Numérica.  

 

OBJETIVOS: Identificar e localizar os números na reta numérica e a ordem 

crescente dos números. 

 

Nina, Torugo e Beca estão jogando Matacuzana. 

Vocês se lembram desta brincadeira? 

Depois de algumas jogadas cada participante fez uma quantidade de pontos, a menor 

pontuação foi 19 e a maior 31. 

 

https://youtu.be/4YYr2iuxGpk


Agora vamos ver como ficou o placar da Turma do Eleva que está na página 143 do 

módulo 2. 

Agora é a sua vez, vamos localizar na reta numérica os pontos que a Turma do Eleva fez. 

Fique atento, neste vídeo você vai fazer novas descobertas sobre reta numérica. 

https://youtu.be/xfftTzFCfOI 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Cuidados com os materiais escolar 

 

OBJETIVO: Reconhecer os espaços da escola de uso coletivo. 

Ei você aí? 

Sim você mesmo que está prestando atenção na nossa aula. 

Você lembra como é a nossa sala de aula?  

Nossa sala de aula é um lugar muito especial, neste momento estamos usando nossa 

sala de aula virtual. 

Na página 273 do módulo 2 vamos conhecer a sala de aula da turma do Eleva, eles vão 

explicar que este é um lugar muito especial e temos que cuidar de todos os materiais 

que estão nela. 

Vamos lá, agora na página 274 vamos relembrar dos nossos materiais escolares e 

lembrar que eles são muito importantes para nós e temos que cuidar muito bem deles. 

 

ENGLISH TIME:  
 

Hello Kids, 

Ontem falamos sobre o nosso body não é mesmo? Hoje vamos fazer a atividade da 

página 53 do workbook. 

 

Movimento:  
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a 

construir novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xfftTzFCfOI


MATERIAIS: 

- Não iremos utilizar materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO: Iremos realizar um alongamento no início da aula. 

 

- AQUECIMENTO:  

1. Saltos parados no lugar; 

2. Corrida estática; 

3. Vivo Morto. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Desenhando no escuro: serão mostrados três objetos e os alunos terão que 

desenhá-los de acordo com as dicas dadas. No final os objetos serão mostrados e 

veremos como ficaram os desenhos.  

 

 


