
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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: 20 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: Ciranda Literária e amigo secreto do amigo  

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

 

Hoje é dia do amigo! 

Por isso, vamos ter uma contação de história muito divertida com todos os amigos da 

nossa sala. 

Esta semana dialogamos sobre o valor emocional do amigo na nossa vida! E agora iremos 

compartilhar uma história que retrata essa importância. 

Preparados? 

Então vamos lá! 

https://youtu.be/Ek1D6rRZeb4 

 

Depois iremos fazer um desenho bem colorido e o sorteio virtual para oferecermos ao 

nosso amigo, se prepare que a história vai começar! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 
ATIVIDADE: Revisão.  
 
OBJETIVOS: Apresentar estratégias de pensamentos, organizar ideias de percepção 

de tempo e espaço com situações problemas. 
 

 

https://youtu.be/Ek1D6rRZeb4


Vamos brincar de fazer um Quiz?! 

Na página 138, temos um desafio para brincar e responder.  

Vamos pensar em nas possibilidades sugeridas, no módulo, com os dias da semana e 

períodos do dia, assim iremos solucionar as situações problemas. 

Será muito interessante! 

A turma do Eleva trouxe mais um desafio para nossa turma na página 139. 

Então vamos lá! 

Juntos nesta grande aventura também temos a dica de um vídeo para relembrar os dias 

da semana.  

https://youtu.be/TKAbwyElk2E 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Entrevista com Débora 

 

OBJETIVO: Conhecer a função do coordenador pedagógico e comparar a importância 

dos profissionais da escola.   

Você sabia que existem diferentes profissionais na escola? 

A pró Carol e pró Marcinha se reuniram e construíram um plano para fazermos uma 

entrevista com a coordenação pedagógica. 

https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk 

 

A nossa escola é de um jeito e tem profissionais diversos cada um desenvolvendo sua 

função. Cada profissional tem uma importância, por isso iremos entrevistar a pró Débora 

e conhecer o “Jeito Mendel de Ser”. 

Depois desta etapa faremos o quadro do módulo 2 da página 270.  

Vamos conhecer a importância de cada profissional no campo Educacional.  

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

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/TKAbwyElk2E
https://youtu.be/S1kdkZ5uNZk


DESENVOLVIMENTO 

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. 

 

ATIVIDADES: 

 

- OFICINA DE BRINQUEDOS 

 

1. PEGOBOL – Cortar as duas garrafas no meio, com cuidado, e com as meias fazer uma 

bola de meia. 

2. BILBOQUÊ – Cortar a garrafa no meio, com cuidado, depois furamos a tampa da 

garrafa e as outras duas tampas amarramos no cordão. 

3. TELEFONE SEM FIO – Fazemos dois furos no fundo dos dois copos, depois passamos 

o barbante nos furos dando um nó na ponta dos barbantes. 

 


