
 

 

     

 

 

 

 

 

Meus queridos aluninhos,  

Como é bom estar com vocês! Tenham uma semana maravilhosa  

com muito amor, saúde e grandes conquistas! 

 Beijinhos recheados de amor da Prós Riviam e Lore. 

 
 

ROTINA DA SEMANA 

Sala do G3A 

                       

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

8h30h às 9h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

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 G3B   

 

13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

14h30 às 15h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online. 



ROTINA DE ATIVIDADES 

DATA: 12 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Sociedade 

ATIVIDADE:  Integração e Adaptação ao ambiente escolar e as novas rotinas. 

 OBJETIVO: Integrar e a criança ao espaço da escola, criar combinados e 

estabelecendo vínculos afetivos. 

 * Recepcionar os estudantes online, falando da rotina do dia, estabelecendo 

combinados porque vivenciaremos o novo formato. 

 - A pró vai receber as crianças (presencial e online) com alegria, mostrando a sala, os 

cantinhos, explicando que teremos coleguinhas na sala e outros na telinha (na aula  

remotamente, em casa). E que precisaremos de alguns combinados para que possamos 

ter aulinhas bem legais e que todos aprendam e se divirtam muito: esperar a vez de 

falar, permanecer no local combinado, etc.  

- Vamos ver mais uma vez fazer um tour virtual por nosso colégio? 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html  Amamos nossa escola seja 

presencialmente ou em casa a escola vai até  seus alunos. As crianças podem falar 

dos espaços da escola vistos no tour. 

- E agora vamos pensar em alguém especial da nossa escola, pode ser um amiguinho, 

professor, funcionário e vamos  pegar uma folha de papel  colorir com giz cera, 

hidrocor toda a folha, depois amassar e seguir os passos da pró fazer uma flor 

amassada dizer para quem da nossa escola daria a flor ( entregar simbolicamente). 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Brincando e aprendendo as letras do alfabeto  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 
 

 Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=wr0DwZrx1Xk- letra Q 

pequerruchos.  

 Utilizando tinta traçar a letra Q e solicitar que a criança percorra com o dedo o 

traçado da letra ou colagem de papel picado na letra. 

 Colocar a música da Xuxa letra Q  

 https://www.youtube.com/watch?v=Q0L6Pxv0J2A&t=1s. 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=AHHrjTOgcG8-
https://www.youtube.com/watch?v=Q0L6Pxv0J2A&t=1s


 English time: Ver aula no Classroom. 

 

 


