
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 16 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: Investigando Sequências 

 

OBJETIVOS: Conhecer diferentes padrões 

 

Quem aí gosta de brincar? 

Obá, eu também gosto muito e hoje na nossa aula de matemática vamos brincar detetive. 

Vamos procurar objetos que tenham uma sequência de cores. Vamos nessa! 

Agora que encontramos, vamos conhecer outros padrões de cores na página 134. 

Agora chegou a nossa vez de criar o nosso próprio padrão de cor. Na página 135 vamos 

criar um padrão bem colorido. 

Você sabia que existiu um pintor muito famosos que usava padrões para fazer suas 

artes? 

Juntos vamos conhecer a história dele. 

https://youtu.be/sh98BczvDqA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

 

Hoje é Sexta-Feira dia de? 

Eu ouvi Ciranda Literária? 

Isso mesmo, vamos ter uma contação de história muito divertida. 

Esta semana conhecemos muitas brincadeiras espalhada por várias partes do mundo. 

Como estamos falando de brincadeiras, temos uma história bem divertida. 

Depois vamos fazer uma dobradura, se prepare que a história vai começar! 

 

 

 

 

https://youtu.be/sh98BczvDqA


 

English time:  
Hello! 

 

It’s Friday! 

 

É sexta feira, então vamos fazer uma arte! Vamos fazer um puppet! Isso mesmo a snake 

puppet! 

 

Materiais: 

Old sock 

Paint 

Glue 

Paper 

Paperboard 

 

 

Momento LIV:  

Olá, famílias! Como vocês estão?  

Esperamos que estejam bem, mais adaptadas a nova rotina que se estabeleceu.  

Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a 

leitura deste livro referente à História “O julgamento de Iraci”, conforme segue o vídeo, 

disponível no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1eOh-t-boY&feature=youtu.be 
 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

Vamos brincar de criar um julgamento?  

Vocês podem usar a história do livro ou inventar uma outra história de alguém que fez 

algo errado e será julgado.  

Na história deve aparecer a pessoa que fez algo de errado, as pessoas que acusam o erro 

e solicita uma punição e um terceiro que será o juiz, que irá ouvir os dois lados e dar a 

decisão na história.  

Nesta brincadeira, cada um da casa deve assumir um papel na história, e depois vocês 

trocam de papel. Por exemplo, quem estava acusando, fica no lugar do juiz, e quem estava 

sendo acusado vira quem estava acusando.  

Ao final, dialoguem sobre o que é justo e o que não é justo, e como é trocar de papel e 

pensar segundo a perspectiva do outro.  

Depois compartilhe conosco aqui no google classroom como foram essas experiências.  

https://www.youtube.com/watch?v=j1eOh-t-boY&feature=youtu.be


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://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

