
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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:  15 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: Jogos e brincadeiras pelo mundo 

 

OBJETIVOS: Conhecer jogos e brincadeiras de outras partes do mundo, conhecer e 

compreender as regras destes jogos.  
 

A turma do Eleva está apresentando um capítulo recheado de jogos e brincadeiras. 

E hoje vamos conhecer brincadeiras que outras crianças brincam em diferentes partes do 

mundo. 

Na página 206, vamos conhecer um jogo muito interessante- MATACUZANA, se parece 

com uma brincadeira que brincamos. Vamos conhecer. 

As pedrinhas que separamos, vamos brincar desta brincadeira, vamos lá! 

E vocês pensam que a brincadeira acabou? 

Não, na página 207, vamos conhecer o AYATORI, uma brincadeira que também conhecemos 

com outro nome, vamos ver?! 

São tantas as novidades que não dá vontade de parar. 

Vamos conhecer mais um jogo? 

Nas páginas 208 e 209, temos um jogo chamado LA OCA, é um jogo de tabuleiro, vamos 

conhecer?! 

Deixei um vídeo com mais brincadeiras divertidas. 

https://youtu.be/dVBxl7Sw_6k 

 

ESPEREM. Aí! 

Não acabamos não! 

Eu tenho uma proposta para vocês. 

Como estamos conhecendo brincadeiras de partes do mundo. 

Vocês terão uma pesquisa para ser feita no caderno de desenho. 

É muito simples, junto com um adulto, vocês irão pesquisar outras brincadeiras que 

existem pelo mundo, fazer o registro do nome e brincadeira no caderno de desenho 

com um desenho da brincadeira. 

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

sexta-feira também.  

 

https://youtu.be/dVBxl7Sw_6k


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Desafios matemáticos.  

 

OBJETIVOS: Apresentar estratégias de pensamentos, organizar ideias de adição e 

divisão. 

 

Vamos brincar de Sempre DEZ?! 

Na página 132, temos um desafio. Vamos brincar de sempre 10, usando os dedos da mão. 

Vamos pensar em quantas possibilidades podemos formar com os dedos das mãos para ter 

o número 10. 

Será muito interessante! 

A turma do Eleva trouxe mais um desafio para nossa turma. Obá! 

Na página 133, vamos ajudar Beca, desta vez ela precisa formar 12. 

Vamos juntos neste grande desafio.  

  

Teatro: 

Obra de Arte DIVERTIDA - Pintores Famosos 

Alô alô minha galera! 

Nossa dinâmica hoje é a seguinte: iremos usar duas folhas de papel ofício e lápis de cor, 

hidrocor... o que vocês preferirem para desenhar e pintar a Obra de Arte de vocês!  

Mas atenção! Teremos algumas regrinhas e desafios que durante a aula irei explicar 

direitinho... Atenção, Foco, Concentração, organização e... Tchanram! Como será que vai 

ficar a nossa Obra de Arte Divertida? 

Depois que fizermos, a Dona Leonor vai querer ver o que você pintou... ô ô ô vamos chamar 

a Dona Leonor. Ela é amiga de seu Waldemar e adora a sua casa decorar... A casa dela é 

cheia de quadros! Acho que ela vai querer comprar a obra de arte que você irá fazer 

também! 

Até já!  

Beijinhos, Pró Cami 

 

Inglês: 

Hello Kids, 

Let’s open the book on the page 48 e fazer a atividade junto com a teacher. 


