
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 29 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-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: Geografia 
 

ATIVIDADES: Como é a sua escola? 

 

OBJETIVOS: Identificar características da escola. 

 

É tão bom quando falamos sobre a nossa escola. 

Nela aprendemos, fazemos novos amigos e temos a oportunidade de realizar novas 

experiências. 

Na página 276 do módulo 2, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa escola. 

Você pode contar para a professora e seus colegas, qual é o lugar da escola que você 

mais gosta. 

Estou curiosa para descobrir! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: O que os números têm em comum? 

 

OBJETIVOS: Relembrar a sequência numérica e sua regularidade. 

 

1, 2,3 e já. Nossa aula vai começar. 

Ei espera aí, vamos contar? 

Isso mesmo, vamos fechar os olhos e contar até 5. 

O Luquinhas está fazendo uma contagem na página 144 do módulo 2, vamos ver? 

Essa contagem tem um segredo. Vamos descobrir? 

Juntos vamos realizar esta página e descobrir o que estas sequências tem de 

importante. 

Vamos juntos assistir ao vídeo, atenção temos um enigma neste vídeo. 

https://youtu.be/-OrwiTEve7k 

 

https://youtu.be/-OrwiTEve7k


ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Dia Mundial da Criança 

 

OBJETIVOS: Compreender e relembrar os diretos das crianças. 
 
 

Na semana passada, falamos sobre os Diretos das Crianças. 

Vocês disseram que “criança não trabalha”. 

É isso mesmo, a turma do Eleva, está trazendo para nos mostrar na página 216 do 

módulo 2 que as crianças têm direitos e precisamos respeitar. 

Luquinhas, Teo e Duda estão brincando lá na página 217 e pertinho deles têm uma 

placa com uma mensagem importante. 

Vamos ver?! 

Para animar mais nossa aula, deixei uma música para vocês. 

https://youtu.be/UThC68H90v8 

 

Teatro:  

 

 

 

 

 

 

 

 
A Grande Aventura 

 

Hoje embarcaremos juntos em uma grande aventura! Vamos seguir pelo Caminho das 

Surpresas.  

Este caminho como o próprio nome já diz é cheio de surpresas... Algumas não tão boas 

assim... E nunca ninguém conseguiu ir até o fim do caminho! A gente vai conseguir 

chegar até o final? O que iremos encontrar lá no final? Que emoções vamos encontrar 

https://youtu.be/UThC68H90v8


pelo caminho? Vamos juntos porque a união faz a força! Ajudando uns aos outros e 

respeitando todos os seres e a natureza... 

Oba! Vamos nessa que a nossa Aventura está só começando!!!!! 

Já estão todos preparados? O que você usaria ou levaria para explorar lugares 

desconhecidos? Vale usar algum acessório (boné, chapéu, lenços, bandanas, colete, 

jaqueta, óculos, luvas...) e pegar algum objeto especial que gostaria de levar com você 

nesta caminhada... (binóculo, lupa, corda, máquina de fotografia de brinquedo, 

lanterna...) 

Beijinhos Pró Cami 

 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms. 

 Now let’s open the workbook e fazer a atividade junto com a teacher da página 54. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

