
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser estudante é ter a possibilidade de viajar pelo mundo do conhecimento e 

aprender cada vez mais! 

Esta é a Semana em que comemoramos esta data tão importante! 

O Dia do Estudante. 

Então vamos juntos fazer novas descobertas! 

E aprender cada dia mais. 

Vai ser uma deliciosa aventura! 

 

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 

814h 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:  09 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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Comparando Medidas 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes possibilidades de medir espaços e objetos. 

 

Beca está muito curiosa para descobrir quais são as medidas dos lugares da sua casa. 

Ela e sua mãe foram para uma grande missão, e você quer ir também? 

Vamos realizar a página 160 e ajudar Beca a fazer novas descobertas. 

Agora é a sua vez, vamos medir com passos o tamanho da sala da nossa casa. 

Todo mundo já conseguiu medir o espaço da sala de casa? 

Agora vamos contar com a ajudinha dos nossos colegas da sala de aula. 

Na página 161, vamos convidar alguns colegas que estão na sala de aula e serão eles que vão 

medir e contar para todos nós quantos passos ele precisou para medir e concluir a página 

do dia. 

Agora vamos colocar a mão na massa, depois da aula online, vocês podem realizar a página 

162 e colocar nossos conhecimentos em pratica.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Corpo Humano – sentidos 

 

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

Estamos fazendo muitas descobertas na área de ciências.  

Descobrir como o corpo humano funciona é muito divertido e interessante. 



Na página 370, vamos relembrar como o paladar é importante para nossa alimentação e o 

nome desses sabores. 

Estamos finalizando esta parte de Ciências, então vamos juntos realizar a página 371. 

Nesta página vamos observar quais são as habilidades dos nossos sentidos. 

Vocês lembram? 

Para fechar com chave de ouro, vocês podem realizar a página 372 e 373, assim finalizamos 

esta unidade.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 

ATIVIDADE: Cantigas Populares 

 

OBJETIVO: Conhecer, valorizar e relembrar as cantigas populares. 

 

É muito bom relembrar as cantigas populares, elas fazem parte da nossa memória musical. 

Acho que vocês em algum momento já ouviram a cantiga que está na página 238. 

Vamos relembrar assistindo ao vídeo. https://youtu.be/jYufWk-PMLo 

Lembraram? 

Vamos concluir a página 238 com as informações da cantiga. Fique atento! 

Vamos continuar falando de brincadeira, que é muito legal! 

Na página 239 vamos observar um cartaz de uma brincadeira muito divertida. 

Vamos juntos descobrir que brincadeira é esta. 

  

English time:  
Hello Kids, 

 

It 's Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra S! 

https://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoGgoQ 

Agora vamos para o caderno de desenho e desenhar algumas coisas com a letra S. 

 

 

 

 

https://youtu.be/jYufWk-PMLo
https://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoGgoQ

