
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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: 21 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 e Jogos pelo Mundo 

 

OBJETIVO: Conhecer e identificar jogos e brincadeiras pelo mundo. 

   

Detetives, estamos mais uma vez trazendo mais informações interessantes sobre jogos e 

brincadeiras pelo mundo. 

Na página 210 vamos continuar falando sobre as brincadeiras que conhecemos e 

conhecer novas brincadeiras espalhadas pelo mundo. 

Vamos conversar sobre uma brincadeira e brinquedos que todo mundo conhece e fazem 

parte do nosso repertório de mundo. 

https://youtu.be/oGzmQm7RZGQ 

E vocês acham que todas as crianças do mundo conhecem as mesmas brincadeiras? 

Juntos na página 211 iremos encontrar nomes de brinquedos e jogos no caça palavras. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Tipos de frases e Sinais de pontuação 

 

OBJETIVOS: Compreender e identificar tipos de frases e os sinais de pontuação. 

 

Crianças, vocês sabiam que as frases têm sinais de pontuação? 

Hoje iremos assistir um vídeo  e realizar a atividade da página 78 do módulo 2. 

https://youtu.be/AjZ_q7EyjVg 

https://youtu.be/oGzmQm7RZGQ
https://youtu.be/AjZ_q7EyjVg


Neste capítulo estamos conhecendo informações que são necessárias para construir 

diversos tipos de frases. 

Agora ficou super fácil realizar a pesquisa na página 79, depois da aula Híbrida. 

É verdade vocês irão realizar uma Entrevista.  

O registro deverá ser escrito com a ajuda do entrevistado. 

Vamos lá, assim ninguém vai ficar de fora desta pesquisa! 

 

INGLÊS:  
 

Good Morning 

 

Nós temos falado sobre família, não é mesmo? 

E será que família é só aquela que temos na nossa casa? 

Acho que podemos ter em outros lugares, grupos e pessoas que nós gostamos tanto e 

passamos tanto tempo juntos, que se tornam praticamente da família. 

Vamos assistir a uma história sobre isso.  VOOKS (Our classroom is a family). 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Ouvir e reproduzir células rítmicas. 

 

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/5zKJhAED-6k 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

 

 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k

