
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa semana iremos falar sobre a importância de brincar e da amizade 

dentro de casa, com a mamãe e o papai, com o irmão e até mesmo sozinho. 

Fiquem atentos, pois a alegria vai nos contagiar! 

Preparados? 

1, 2, 3 vamos começar! 

Beijocas! 

 

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 dos alunos no presencial. 

14h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h14 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: 02 DE AGOSTO DE 2021 – SEGUNDA-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: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Ordenar e identificar: letras, sílabas e palavras, realizando a análise 

estrutural da palavra (a quantidade de letras e sílabas em uma palavra), rimas e 

estrofes. 

 

A turminha do Eleva continua investigando o tema Junino e organizando palavras para 

formar palavras deixando nossa aula ainda mais prazerosa. 

A página 88 do módulo 2 vamos ordenar as palavras para relacionar a esta festa. 

Devemos ficar atentos também na hora da separação das sílabas das mesmas. 

Podemos utilizar as palmas identificando assim o número silábico. 

Não vamos parar não, aprender é bom demais! 

Na página 90 e 91, vamos localizar as palavras que compõem a cantiga “Capelinha de 

Melão” e também identificarmos rimas e estrofes da música. 

Vamos assistir um vídeo com a canção que vamos utilizar em nossa aula de hoje. 

https://youtu.be/ADKr2azf5QQ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Corpo Humano - sentidos 

 

OBJETIVO: Identificar as partes do corpo humano e seus órgãos do sentido. 

https://youtu.be/ADKr2azf5QQ


Vamos continuar fazendo descobertas sobre o corpo humano nesta aula! 

Estudando os sentidos do nosso corpo, estamos fazendo muitas descobertas.  

Na página 360 do módulo 2 vamos fazer um lindo desenho do órgão responsável pela 

visão. 

Quero saber quem sabe qual o órgão responsável pela audição? 

Eu também gosto muito de atividades com a turma do Eleva! 

Vamos completar a proposta e socializar na sala. 

Tudo isso vamos fazer lá na página 361. 

Espero por vocês! 

Para finalizar iremos falar sobre o olfato desenvolvendo a página 365. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Brinquedos de antigamente 

 

OBJETIVO: Conhecer e valorizar diferentes brincadeiras de outras épocas. 

 

A turma do Eleva já provou que gosta muito de brincar e nós também. Não é mesmo! 

Na página 222 do módulo 2, estão dando dicas dos brinquedos do artista europeu 

“Pieter Bruegel”. 

Confira algumas das suas obras no link abaixo. 

https://youtu.be/4q6WdOW6S7U 

Vamos juntos realizar as atividades do modulo 2 nas páginas 225 e 226. 

Preparado? 

Vamos lá! 

 

Ops! Luz, câmera e ação... 

Estamos precisando de fotos de vocês e o papai para uma atividade 

contagiante... 

Então “Olhem o Passarinho”  

Clique! 

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

 

https://youtu.be/4q6WdOW6S7U

