
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 05 DE AGOSTO DE 2021 – QUINTA-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: Geografia 
 

ATIVIDADES: Moradia 

 

OBJETIVOS: Identificar características das Moradias. 

 

É tão bom quando falamos sobre a nossa Moradia. 

Nela aprendemos a amar cada ambiente, convivemos com regras, realizamos refeições, 

construímos lazer e participamos do convívio diário com membros da família. 

Na página 286 a 288 do módulo 2, vamos conhecer um pouco mais sobre Moradia. 

Você pode contar para a professora e seus colegas, qual é o lugar da sua casa que você 

mais gosta. 

Estou curiosa para descobrir! 

Depois da aula online vocês poderão fazer a pesquisa da página 289. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Revisão 

 

OBJETIVOS: Relembrar a sequência numérica e sua regularidade com desafios 

aditivos. 

 

Detetives, nossa aula vai começar. 

Ei espera aí, vamos contar? 



Isso mesmo, para realizar uma contagem precisamos utilizar uma sequência. 

A Beca está fazendo uma contagem na página 148 e 149 do módulo 2, vamos ver? 

Essa contagem tem um segredo. Vamos descobrir? 

Juntos vamos realizar esta página e descobrir o que estas sequências tem de 

importante. 

1,2,3 agora é a sua vez! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVOS: Compreender e relembrar jogos e brincadeiras populares. 
 

Hoje iremos observar fotografias de crianças que estão brincando em épocas 

diferentes. 

É isso mesmo, a turma do Eleva, está trazendo uma revisão com a apreciação de 

fotografia nas páginas 235 e 236 do módulo 2. 

Vamos ver?! 

Para animar nossa aula iremos realizar também a página 237... 

Preparados? 

Vamos lá! 

 

TEATRO:  

Fazendo Propaganda 

Olá meus amores e minhas amoras! Vocês sabem o que é uma propaganda? Vocês já 

quiseram comprar alguma coisa que viram em uma propaganda? Pela propaganda a 

gente vê alguma informação ruim sobre o produto? Ou só aparecem as coisas boas? É 

muito importante que a gente reflita, pense um pouco se a gente precisa daquele 

produto que está sendo anunciado. Muitas vezes consumimos/compramos muitas coisas 

sem nem estar precisando... Depois de todas essas reflexões, vamos começar a 

brincadeira...Trouxe para vocês alguns objetos comuns e outros objetos bem 

diferentes para deixar a aula mais divertida... E vocês terão o desafio de apresentar 

uma propaganda de cada objeto que eu mostrar! Usem a criatividade e vamos nos 

divertir! Cada um terá a sua vez!  

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4dzIMDzjdxM 

https://www.youtube.com/watch?v=4dzIMDzjdxM


INGLÊS: 

Good Morning 

 

Estamos falando sobre as partes do corpo, não é mesmo? 

Mas vamos pensar o que podemos fazer com as partes do corpo. Com os ouvidos, olhos, 

boca, nariz... HEAR, SEE, EAT AND SPEAK, SMELL. 

Vamos assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ 

Agora, vamos abrir o caderno de desenho e fazer a atividade com a Teacher. Vamos 

desenhar os olhos, boca, nariz, ouvidos e mãos e escrever os Five Senses. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ

