
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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:  14 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. 

A turma do Eleva mais uma vez vem trazendo muitas informações interessantes para 

nosso conhecimento. 

Na página 204 vamos continuar falando sobre as brincadeiras que conhecemos e 

conhecer novas brincadeiras espalhadas pelo mundo. 

Vamos conversar sobre uma brincadeira que todo mundo conhece. É o de pega-pega! 

Vocês gostam de brincar de pega-pega? 

E vocês acham que todas as crianças do mundo conhecem esta brincadeira? 

Vamos juntos na página 205 conversar sobre esta brincadeira tão divertida. 

 

PARA NOSSA AULA DE AMANHÃ, VAMOS PRECISAR DE ALGUMAS PEDRINHAS. 

NÃO ESQUEÇA! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Festas Populares 

 

OBJETIVOS: Compreender a função real e social do convite e suas principais 

informações. 

 

Sempre é bom receber um convite não é mesmo? 

E neste capítulo de linguagem, estamos conhecendo as informações que são necessárias 

para construir um convite. 

Na página 74 vamos conhecer um convite sobre uma festa popular que todo mundo gosta 

muito. Vamos ver?! 

Vocês descobriram que festa é esta? 

São João! 

Mas esperem aí? 



Vocês sabem quais são as informações que precisamos colocar em um convite? 

Na página 75, vamos completar as principais informações, assim ninguém vai ficar de 

fora desta festa tão deliciosa. 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Hoje vamos trabalhar a letra S. Vamos ouvir a música da letra S e aprender algumas 

palavras com essa letra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCdlds7hxQ4 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides as crianças tocarão frases, células rítmicas que foram usadas no 

período junino. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/CAhXnOMPXo4 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

 

  

 

https://youtu.be/CAhXnOMPXo4

