
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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!! 

 
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 

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 

14h 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:  13 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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Realizar operações matemáticas de adição 

 

OBJETIVO: Realizar operações de adição 

 

Para nossa aula de hoje, vamos precisar de dados, se você ainda não separou, corre lá 

para pegar. 

Na página 130 a turma do Eleva está propondo um desafio para nós, vamos realizar? 

Muito legal não é mesmo, os desafios continuam! 

Na página 131 temos mais desafios matemáticos, vamos juntos realizar e conhecer as 

diferentes maneiras de realizar somas matemáticas. 

Para continuar os desafios, deixei um vídeo para vocês continuarem realizando os 

desafios. 

https://youtu.be/prsJNR0Zbqg 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: A escola 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes salas de aula e comparar as características destes 

lugares.   

Você sabia que existem diferentes tipos de escola? 

A nossa escola é de um jeito, tem suas características. Mas espalhada pelo Brasil 

existem outros tipos de escola, com salas de aula diferentes das nossas. 

Vamos conhecer na página 262 algumas imagens que mostram diferentes realidades. 

Ir para a escola é muito importante, é neste ambiente onde aprendemos, conhecemos 

pessoas e história. 

Neste momento em que estamos vivendo nossa sala de aula está diferente, precisamos 

ficar em casa, mas não deixamos de aprender. 

Vamos conhecer na página 263 a história de uma menina que como vocês, gostava muito 

de ir para a escola, mas no lugar onde ela vivia não era tão simples assim. 

https://youtu.be/HJh07aF6kxE 

https://youtu.be/prsJNR0Zbqg
https://youtu.be/HJh07aF6kxE


Juntos vamos realizar a página 264 e relembrar os espaços da nossa escola. 

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 265, está muito interessante. 

Durante a semana, vamos conhecendo as histórias que vocês construíram. 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Ontem falamos sobre nossa family não é mesmo? Hoje vamos aprender mais um pouco 

sobre a família, vamos ouvir a family song e depois fazer a atividade no workbook page 

47. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

ATIVIDADES: 

 

- Aula iniciará com um alongamento;  

- Em seguida, faremos um breve aquecimento; 

- Por fim, faremos uma aula de Yoga, onde serão mostradas imagens aos alunos e eles 

terão que visualizar e imitar o movimento ilustrado. 

 

 


