
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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: 22 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: História 

 

ATIVIDADE: Direito de Brincar 

 

OBJETIVOS: Conhecer o direito da criança e adolescente (ECA) 
 

Olá amigos! 

A turma do Eleva está apresentando um capítulo com os direitos da criança e 

adolescentes. 

Vocês conhecem? 

Vamos assistir um vídeo sobre este assunto. 

https://youtu.be/l1gR1YxsbUs 

Agora iremos dialogar sobre o desafio sugerido nas páginas 212 e 213 do módulo 2.  

 

Luz, câmera, ação!  

Vamos fazer uma pequena filmagem! 

Eu tenho uma proposta para vocês. 

Como estamos conhecendo brincadeiras de várias partes do mundo. 

Vocês poderão gravar um vídeo de 30 segundos falando ou mostrando sua 

brincadeira ou brinquedo preferido. 

É muito simples. 

Vamos conhecer estas brincadeiras na próxima semana, nas aulas de história e na 

sexta-feira também.  

https://youtu.be/l1gR1YxsbUs


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Reta numérica 

 

OBJETIVOS: Construir reta numérica realizando a contagem com desafios. 

 

Criançada hoje tem brincadeira! 

Quem aí gosta de brincar de contar? 

Oba, eu também gosto muito! 

Hoje na nossa aula de matemática vamos brincar detetive e resolvermos as situações de 

desafios. 

Assistam o vídeo para realizar as atividades com a turma do Eleva. 

https://youtu.be/xfftTzFCfOI 

Agora mão na massa, pois iremos fazer retas numeradas realizando contagem com 

desafios nas páginas 140 e 141 do módulo 2. 

Vamos nessa! 

 

Teatro:  

 

 

 

Controle Remoto Mágico ou Estojo Mágico? 

 

Hoje cada um de vocês irá ganhar um super poder!  

Para quem está em casa vamos precisar pegar emprestado um controle remoto! 

Para quem está no Colégio Mendel usaremos nossos estojos! 

É isso mesmo! Os nossos controles remotos e nossos estojos se transformarão em 

objetos mágicos! Darei para eles o poder de transformar todos que estão ao nosso redor 

e também do outro lado da telinha! 

Acho que vamos ter uma grande bagunça na nossa aula...  hihihihihih! 

Mas atenção! Cada um terá a sua vez de revelar pra gente o que o seu controle remoto ou 

o seu estojo mágico irão fazer... 

Vamos nos divertir! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

https://youtu.be/xfftTzFCfOI


Inglês: 

Good Morning 

 

Hoje vamos assistir a um vídeo da Teacher Nati 

https://youtu.be/yPhXXBqxPpM 

 

Agora vamos fazer um desenho do que vocês mais gostam de fazer com a família. 

 

 

 

 

https://youtu.be/yPhXXBqxPpM

