
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ter amigos é maravilhoso! 

Esta semana iremos dialogar sobre importância do amigo, das 

brincadeiras do tempo dos nossos queridos avós, do corpo humano e 

situações desafiadoras com novas aventuras. 

Então ninguém pode ficar fora dessa programação! 

Vamos lá amigos! 

 
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 

10h3h 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: 19 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: Letras, sílabas e palavras 

 

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

análise estrutural da palavra (a quantidade de letras e sílabas de uma palavra/ letra e 

sílaba inicial e final de uma palavra). 

 

O convite disposto na página 76 do modulo 2, se refere a um evento que aconteceu no 

estado de São Paulo, na qual a turma do Eleva continua explorando o tema Junino para 

deixar nossa aula ainda mais prazerosa. 

Cada região do Brasil comemora essa data de diferentes maneiras.  

Vamos conhecer observar característica do portador textual e resolver os desafios que 

Nina, Téo e Duda estão investigando. 

Não vamos parar não, aprender é bom demais! 

Na página 77, vamos refletir na construção da palavra observando a quantidade de letras 

e sílabas em uma palavra. 

Vamos nessa! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Corpo Humano 

 

OBJETIVO: Identificar as características e partes do corpo humano. 

Amigos, descobrir mais tantas curiosidades sobre o corpo humano! 



Neste capítulo iremos investigar as funções para cada parte do corpo Humano nas 

páginas 346 e 347 do módulo 2.  

Mas antes vamos assistir um vídeo interessante. 

https://youtu.be/VUOmKmlysYY 

Agora iremos prosseguir completando as lacunas com palavras disponíveis no banco de 

dados da página 348. 

Espero por você.  

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

PARA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMANHÃ separar o material para 

a aula online e os estudantes que estão indo presencial deve levar o material 

levar para o Colégio: 
 

MATERIAIS: 

1. PEGOBOL: 

- Duas garrafas pet; 

- Duas meias velhas. 

 

2. BILBOQUÊ 

- 1 garrafa pet; 

- Cordão; 

- 3 tampas de garrafa. 

 

3. TELEFONE SEM FIO 

- Dois copos de iogurte ou dois copos descartáveis; 

- Barbante. 

 

 

https://youtu.be/VUOmKmlysYY

