
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brincar é bom demais! 

Nesta semana vamos continuar conhecendo brincadeiras espalhada por várias 

partes do mundo. 

Vamos conhecer partes do nosso corpo humano e como elas funcionam. 

Nossa! Ninguém pode ficar fora dessa! 

Vamos lá pessoal!! 
 

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 

10h30h 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 e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura 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: 12 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: Estudo da Língua (letras e sílabas) 

 

OBJETIVO: Reconhecer uma legenda, identificar a quantidade de letras e sílabas de 

uma palavra. 

 

A festa de São João é tão deliciosa, que a turma do Eleva continua explorando esse tema 

para deixar nossas aulas ainda mais gostosas. 

Falando em São João, você lembra de todas as delícias que comeu? 

Cada região do Brasil comemora essa data de diferentes maneiras.  

Vamos conhecer na página 72, quais são os alimentos que cada região gosta e como é esta 

comemoração. 

Não vamos parar não, aprender é bom demais! 

Na página 73, vamos exercitar 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. 

Estamos aprendendo tantas curiosidades sobre o corpo humano, não é mesmo? 

Em ciências o corpo Humano e suas partes, características.  

Iremos conhecer os nossos membros na página 340, mas antes vamos brincar um 

pouquinho? 

https://youtu.be/WgHE6k5adfQ 

Agora que brincamos e cantamos, vamos conhecer o nosso tronco, isso mesmo na página 

341 o Luquinha vai explicar como funciona e sua função. 

Ei, espera aí! 

Vamos finalizar nossa aula conhecer o coração, onde ele está localizado e qual a sua função. 

Tudo isso na página 342, espero por você.  

https://youtu.be/WgHE6k5adfQ


Deixei um vídeo muito interessante sobre o corpo humano. 

https://youtu.be/HJh07aF6kxE 

 

Hoje vamos realizar nossa Oficina todos juntos, vamos construir um dado para aula 

de Matemática de amanhã. 

 

Para nossa oficina vamos precisar de: 

2 rolinhos de papel higiênico; 

Hidrocor 

Régua e lápis de grafite 

 

https://youtu.be/HJh07aF6kxE 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Let’s start a new unit, My family. 

 

Apresente sua família para a classe. 

 

Agora vamos fazer a atividade do student book page 47. 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HJh07aF6kxE
https://youtu.be/HJh07aF6kxE

