
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:  30 DE JULHO 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. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Operações de adição 

 

OBJETIVOS: Apresentar estratégias de pensamentos matemáticos. 

 

Beca e Duda estão brincando com cartas. 

Elas estão jogando com cartas de três cores, só que temos um grande desafio para 

desvendar. 

Lá na página 145 do módulo 2 vamos descobrir quem fez mais pontos, pois cada carta 

tem uma pontuação. 

Agora vamos colocar em ação nossas hipóteses e realizar juntos a atividade. 

Preparados? 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Dependências da escola? 

 

OBJETIVOS: Identificar características da escola. 

 

Nossa escola é tão especial que cada lugar têm uma característica e nós lembramos com 

muito carinho. 

Agora, vamos relembrar dos espaços que temos em nossa escola. 

Na página 277 do módulo 2, vamos fazer um lindo desenho do espaço da nossa escola 

que você mais gosta. 

Em seguida, juntos vamos completar o quadro com as informações importantes. 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

 

Como é bom ouvir histórias, não é mesmo?  

Essa semana, falamos muito sobre os sentidos e brincadeiras. 

Escolhi uma história de uma escrita que gosta muito de escrever para crianças. 

Vocês vão ficar encantados! 

Vamos nessa aventura juntos. 

Confiram o link:  https://youtu.be/_LlRST5_slQ 

 

English time:  
 

Hello! 

It’s Friday! 

Siga as instruções da teacher, vamos misturar tudo! Desenhe as partes do corpo com 

a cor que a teacher pedir e vamos ver o que vai surgir! 

 

Momento LIV:  

 
Olá famílias, como vocês estão?  

Para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos vocês, primeiro, a mostrar 

o vídeo da música “Nunca pare de sonhar” de Gonzaguinha, conforme segue o link 

abaixo. Convide a criança para dançar, assistir o vídeo e dialogue com a criança sobre 

a letra da música.  

https://www.youtube.com/watch?v=4hd64vdEmLo 

 

Em seguida, sente com a criança em roda e convide todos da casa para brincarem. 

Pegue qualquer objeto e coloque a música sugerida ou outra preferida da família. Vocês 

devem passar o objeto de mão em mão. Quando a música parar, a pessoa que pegou o 

objeto deve dizer algo alegre que fez este sozinho neste período de isolamento. Depois 

continua a música. Ao parar de novo, a pessoa que pegou o objeto deve contar algo novo 

que aprendeu. Em seguida, quando a música parar novamente, a pessoa que pegou o 

objeto deve contar algo legal que fez com família, e assim por diante, destacando 

sempre as experiências positivas que teve neste período de isolamento.  

https://youtu.be/_LlRST5_slQ
https://www.youtube.com/watch?v=4hd64vdEmLo


Se puder, tire uma foto deste momento e compartilhe conosco aqui no google 

classroom.  

 

 

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.  

 

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

 
 

 

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

