
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: 23 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: Revisão 

 

OBJETIVOS: Realizar leitura de tabela e desafios numéricos. 

 

Olá detetives! 

Hoje na nossa aula, vamos conversar sobre a tabela de pontos dos jogos das crianças do 

Eleva. 

Quais são os jogos que tiveram a maior pontuação? 

A turminha está mostrando lá na página 143 o que eles fizeram. 

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

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Cuidados com a nossa escola 

 

OBJETIVOS: Conhecer os cuidados necessários dentro e fora da unidade escolar. 

 

Vocês sabem quais os cuidados que devemos ter na nossa escola? 

É sobre este assunto que vamos falar lá na página 271 e 272 do módulo 2. 

Vamos dialogar e observar os cuidados que são necessários para o bom funcionamento da 

nossa escola. 

Para tudo acontecer de maneira organizada é muito importante a colaboração de todos 

no cumprimento das regras da nossa instituição.  

Prontinho, agora vamos realizar a visitação com bastante atenção aos ambientes que são 

disponíveis para todos os alunos. 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html


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?  

Na nossa aula teremos uma história que vai nos falar um pouco sobre a amizade. Vamos 

juntos apreciar o conto: “Uma história de Amizade”.  

Fiquem bem atentos para perceber a mensagem dessa linda história e dialogarmos sobre 

este tema.  

Depois de assistir o vídeo, faça uma ilustração da parte da história que você mais gostou 

e construa frases sobre o que você representou. 

Confiram o link:  https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk 

 

English time:  
 

Good Morning 

How are you today? 

Hoje veremos um vídeo da Teacher Nati mostrando um pouco da sua Family!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilGJKDhhpGI 

 

 

Momento LIV:  

 
Olá, famílias! Como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem!   

Estamos com saudades de brincar com vocês e com nossos amigos da Casa Amarela.  

Portanto, hoje nós vamos propor uma brincadeira muito divertida e gostosa, afinal 

brincar faz bem para a vida, e não tem limite de idade.  

Primeiramente, convide a criança para dançar a música “VAMOS BRINCAR”, conforme 

segue no link abaixo. Se possível, dance e cante junto com ela também.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

https://www.youtube.com/watch?v=8CnrT4cOABk
https://www.youtube.com/watch?v=ilGJKDhhpGI
https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo


Do que você mais gosta de brincar? 

Por que brincar é tão legal? 

Com quem você gosta de brincar? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no google classroom.  

 

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança. Se achar oportuno, converse com a criança sobre sua infância e conte a ela 

algumas de suas brincadeiras preferidas.  

 

Em seguida, convide a criança para jogar um jogo muito divertido, que consiste no 

seguinte: 

 

A gente diz uma letra, e a pessoa tem que buscar na casa dela alguma coisa ou objeto que 

comece com aquela letra.  

 

A fim da criança compreender melhor como é este jogo, assista com ela o vídeo 

disponível no link abaixo, pois nele, o Juno, o Lupe e a Mel também realizam esta 

deliciosa brincadeira.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be 

 

Depois, se quiser, tire fotos e encaminhe para a gente 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! 

 

BOM FIM DE SEMANA!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

