
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 04 DE AGOSTO DE 2021 – QUARTA-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: Revisão 

 

OBJETIVOS: Compreender e relembrar jogos e brincadeiras populares. 
 

Na semana passada, falamos sobre vários jogos e brincadeiras de épocas diferentes. 

É isso mesmo, a turma do Eleva, está trazendo a importância das brincadeiras 

populares no capítulo 6 do módulo 2. Não devemos esquecer que as regras ao brincar 

precisam ser respeitadas também. 

Agora, Beca, Lucas, Torugo e Duda estão brincando lá nas páginas 232 e 233 e juntos 

iremos resolver os desafios das atividades. 

Vamos ver?! 

Para animar mais nossa aula, deixei uma pesquisa pessoal para ser desenvolvida depois 

da aula online nas páginas 233 e 234. 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVOS: Relembrar das principais informações de um convite, conhecer o 

convite como portador textual e formar palavras com silabas diversas. 

 

Quem aí gosta de festa de Aniversário? 

Eu gosto muito, dos docinhos então. Adoro! 

Mas vocês foram convidados? 



Vamos conhecer na página 94 e 95 do módulo 2 um convite de aniversário suas 

características iremos também formar palavras para refletir na produção escrita. 

Vamos ficar atentos as principais informações, pois sem elas não vamos conseguir 

participar da festa. 

Depois da aula online iremos extrapolar o assunto relembrando o que estudamos neste 

capítulo desenvolvendo as páginas 96 e 97. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Os cinco sentidos 

 

OBJETIVOS: Conhecer, identificar e relembrar os cincos sentidos. 

 

Vamos continuar investigando no capítulo 6 os 5 sentidos do corpo humano. 

Na página 367, vamos realizar a leitura dos desafios sugeridos pela turma do eleva. 

Agora vamos prestar atenção nos nossos conhecimentos dando continuidade as páginas 

368 e 369. 

Mas, lembre-se que para você realizar todas essas atividades irá precisar dos seus 

sentidos. 

Você sabe quais irão utilizar? 

Então vamos lá! 

 

English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos continuar as atividades do Workbook. 

Vamos abrir na página 56 e fazer as atividades junto com a Teacher. 

Se der tempo, vamos jogar um TRUE or FALSE game. 

https://wordwall.net/pt/resource/17591366/l%c3%adnguas-estrangeiras/parts-of-

the-body-begginers 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/17591366/l%c3%adnguas-estrangeiras/parts-of-the-body-begginers
https://wordwall.net/pt/resource/17591366/l%c3%adnguas-estrangeiras/parts-of-the-body-begginers


MÚSICA: 
OBJETIVO 

Continuar composição da música coletiva. Iniciar a letra. 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Iniciaremos a aula com a apreciação musical dando sequência à aula anterior, 

ouviremos concerto de clarinete ou clarineta. Com o auxílio de slides, o professor 

colocará no quadro a música já produzido e compassos novos em branco para serem 

preenchidos. Para elaboração da letra a sugestão será que as frases sejam apoiadas 

nos pontos fortes das frases rítmicas, observando a métrica.  

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/YT_63UntRJE 

Vamos apreciar um concerto de clarinete. 

 

https://youtu.be/YT_63UntRJE

