
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 28 DE JULHO 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. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Brincadeiras 

 

OBJETIVO: Conhecer e valorizar diferentes brincadeiras e construir palavras. 

   

Brincar é uma das melhores coisas da infância, não é mesmo? 

Na hora de brincar usamos a imaginação, o corpo e desenvolvemos muitas habilidades. 

E tenho certeza que cada um tem a sua brincadeira preferida. 

Agora na página 215, vamos relembrar o nome de algumas brincadeiras e construir o 

nome das brincadeiras que estamos vendo na página que estamos realizando. 

Para nossa aula ficar mais animada como estas brincadeiras, no caderno de desenho 

você pode fazer o desenho da sua brincadeira preferida e mandar uma foto, vou 

gostar muito de ver. 

Falando em brincadeiras, vamos assistir o vídeo e descobrir qual é a brincadeira que 

você mais gosta. 

https://youtu.be/qklWMZVlTq4 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Festas de Aniversário 

 

OBJETIVOS: Relembrar das principais informações de um convite, conhecer o 

convite como portador textual. 

 

Quem aí gosta de festa de Aniversário? 

Eu gosto muito, dos docinhos então. Adoro! 

Vamos conhecer na página 86 do módulo 2 um convite de aniversário. 

Vamos ficar atentos as principais informações, pois sem elas não vamos conseguir 

participar da festa. 

 

https://youtu.be/qklWMZVlTq4


Agora que relembramos como são os convites, vamos colocar nossos conhecimentos em 

prática. 

Vamos realizar as atividades da página 87 com muita atenção. 

Tem um vídeo muito interessante falando sobre convite, vamos ver?! 

https://youtu.be/qklWMZVlTq4 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 
ATIVIDADE: Os cinco sentidos 

OBJETIVOS: Conhecer e relembrar os cincos sentidos. 

 

Vamos iniciar o capítulo 6 com atividades muito interessantes. 

Na página 356, vamos realizar a leitura de um texto bem “gostoso”. 

Agora vamos testar nossos sentidos. 

Na sua casa, procure um objeto que você goste muito, depois vá até a janele e ouça o 

barulho que está lá fora, você sente o cheiro de alguma coisa? 

Para você realizar todas essas atividades, você precisou usar os sentidos. 

Você sabe quantos são eles? 

Na página 357, vamos conhecer mais todos estes sentidos e suas funções. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os cinco sentidos neste vídeo. 

https://youtu.be/ezwz8TBcjYo 

 

 

English time:  
 

Hello Kids, 

 

Hoje vamos fazer arte! Vamos montar um body com recortes de revista, pegue uma 

revista velha, papel, tesoura e cola and let’s go! 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Continuar composição da música coletiva. Iniciar a letra. 

 

 

https://youtu.be/qklWMZVlTq4
https://youtu.be/ezwz8TBcjYo


METODOLOGIA 

Com auxílio de slides e do MUSESCORE, as crianças ouvirão células rítmicas e por 

repetição reproduzirão as frases ouvidas. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/eDrVtXPpuRI 

Desta vez vamos de oboé. 

 

 

https://youtu.be/eDrVtXPpuRI

