
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE AGOSTO DE 2021 – SEXTA-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: Matemática 
 

ATIVIDADES: Comparando números 

 

OBJETIVOS: Apresentar estratégias na comparação numérica. 

 

Beca, Duda, Nina e Torugo estão brincando com cartas. 

Eles estão jogando com cartas com números diferentes, só que temos um grande 

desafio para desvendar. 

Lá na página 154 a 156 do módulo 2 vamos descobrir quem fez mais pontos, pois cada 

carta tem uma numeração. 

Agora vamos colocar em ação nossas hipóteses e realizar juntos a atividade. 

Preparados? 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Moradia 

 

OBJETIVOS: Identificar características da escola. 

 

Nossa Moradia é tão especial que cada lugar têm uma característica e podem ser 

representadas com pontos de vistas diferentes. 

Agora, vamos relembrar quais são estes pontos de vistas com um vídeo que deixei 

para vocês. 



https://youtu.be/RkRhGR1fjCs 

Agora iremos desenvolver as atividades das páginas 290 e 291 do módulo 2. 

Em seguida, juntos iremos compartilhar nossas descobertas. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

 

Oba! 

Ciranda é bom demais! 

Como é bom ouvir histórias, não é mesmo?  

Essa semana, falamos muito sobre os sentidos e brincadeiras. 

E nossa ciranda hoje terá a participação de um membro da nossa família, para 

compartilharmos as emoções que podemos sentir ao apreciarmos as histórias 

contadas. 

Tem histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para 

nosso deleite.  

Essa semana falamos sobre a importância de brincar e da amizade dentro de casa, 

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

Mas fiquem de olhos atentos!  

Porque a história vai começar... Adivinha o quanto eu te amo! 

https://youtu.be/6BQPEs0-2o0 

 

Depois da Ciranda faremos a construção de uma arte para o papai! 

 
 

English time:  

 
Good Morning 

Hoje vamos fazer mais uma página do workbook. Vamos abrir o livro na página 56 e 

fazer os exercícios com a Teacher. 

Vamos encerrar a semana brincando. Vamos jogar o memory Game.  

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/ 

https://youtu.be/RkRhGR1fjCs
https://youtu.be/6BQPEs0-2o0
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/


Momento LIV:  
 

Olá famílias, mais uma semana com o LIV em Casa.  

Como vocês estão? Quantas mudanças nos aguardam não é mesmo?  

O novo sempre vem, e devemos abraçá-lo com o que há de melhor em nós. 

Aprender a lidar com todas as nossas emoções e sentimentos para encarar um futuro 

ainda incerto nos fortalece para o que está por vir.  

Nesta semana, o LIV em Casa trabalhará com o livro VIDA FORMIGA. Acompanhe a 

leitura deste livro referente à História “Labirinto”, conforme segue o vídeo, disponível 

no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LVlrU5xyos&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

Cada um vai pegar três coisas que gosta muito de fazer ou brincar. Coloque as três 

escolhas em cima da mesa e feche os olhos. Uma das pessoas que está participando da 

brincadeira irá escolher uma dessas atividades para você fazer durante a semana 

inteira.  

Ao abrir os olhos e verificar o que foi escolhido, verifique como você se sentiu. Você 

gostou da opção escolhida? Você preferia outra opção?  

Talvez esse seja o jeito da gente pensar um pouco sobre as escolhas que temos na 

vida, se por exemplo, só me restasse uma determinada opção.  

Reflita sobre isso e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Bom divertimento a todos! 

 

Até a próxima! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LVlrU5xyos&feature=youtu.be

