
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 03 DE AGOSTO DE 2021 – TERÇA-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 

 

OBJETIVOS: Identificar marcas textuais sobre convite, construir novas palavras, 

identificar e localizar palavras referente ao portador textual estudado. 

 

Crianças, hoje nossa aula de Linguagem vamos apreciar um convite e construir muitas 

investigações sobre este portador textual. 

 

Nas páginas 92 e 93 do módulo 2, vamos identificar suas características e construir 

novas palavras unindo uma nova sílaba com as outras, assim faremos uma reflexão da 

escrita dos nomes propostos. 

 

Conhecer palavras novas é muito bom para ampliarmos o nosso vocabulário. 

 

Vale a pena ver de novo vídeos para relembrar como fazemos a separação de silábica. 

https://youtu.be/lnOey_-HnKg 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Revisão 
 

OBJETIVOS: Identificar a sequência de cores e realizar leitura de tabelas com 

desafios. 

 

Vocês se lembram da brincadeira que realizamos com a sequência de cores? 

A turma do Eleva está construindo vários desafios com cores e outros jogos. Para 

entrarmos nesta proposta deveremos observar e desenvolver estratégias para 

responder as situações problemas. 

https://youtu.be/lnOey_-HnKg


Agora vamos ver como ficará a tabela da Turma do Eleva que está nas páginas 146 e 

147 do módulo 2. 

Fique atento e socializem suas descobertas. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Revisão - Escola 

 

OBJETIVO: Reconhecer e revisitar os espaços da escola de uso coletivo. 

Ei você aí? 

Sim você mesmo que está prestando atenção na aula. 

Vamos fazer um passeio virtual nos espaços da nossa escola e organizar um diálogo 

sobre o uso e funcionamento de cada lugar observado? 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html 

Como é bom lembrar que o Mendel Vilas tem lugares legais e profissionais que zelam 

para seu funcionamento!  

Na página 278 a 280 do módulo 2 vamos desenvolver a atividade com atenção e 

carinho para que nossa produção seja repleta de diálogo. 

  

 

English time:  
Good Morning 

 

Estamos falando sobre Body Parts, não é mesmo? 

Vamos lembrar os nomes com uma das histórias maluquinhas de Steve and Maggie. 

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

 Agora vamos abrir o workbook na página 55 e vamos fazer a atividade com a Teacher. 

 

 

Movimento: 

  
OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA


MATERIAIS: 

- Não iremos utilizar materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO: Iremos realizar um alongamento no inicio da aula. 

 

 

- AQUECIMENTO:  

 

1. Polichinelos; 

2. Corrida elevando os joelhos; 

3. Agachamento utilizando as cadeiras. 

 

- ATIVIDADES: 

 

- Parou, Escreveu! – Será colocada uma música e os alunos terão que dançar e se 

movimentar. Quando a música for interrompida, os alunos terão que desenhar ou 

escrever o que o professor pedir o mais rápido possível. 

 


