
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

14h 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: 10 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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Estimativa de Massa 

 

OBJETIVOS:  

 

Quantos objetos será que eu tenho? 

Hummm, quem será que poderá responder esta pergunta? 

Na página 165 vamos falar sobre Estimativa, que nome é esse? 

Vamos fazer descobertas sobre a funcionalidade de estimar algo ou alguma coisa. 

Não paramos de descobrir, vamos continuar falando sobre estimativa na página 166. 

Juntos vamos fazer muitas descobertas 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Revisão 

  

OBJETIVOS: Conhecer diferente tipos de moradia, pessoas e paisagens. 

Vamos agora iniciar a nossa aula pensando em nossa casa... 

Como ela é, com muitas ou poucas janelas, com espaço para brincar ou uma varanda no 

apartamento. 

Vamos compreender porque nossa moradia foi construída desta forma e o lugar escolhido 

para ela. 

Agora vamos conhecer diferentes moradias na página 292 em diversos lugares do nosso 

país. Vai ser muito interessante. 

Vamos continuar conversando sobre moradias na página 293 e fazer novas descobertas. 



Assista ao vídeo que deixei para vocês sobre moradia, está muito interessante! 

https://youtu.be/lK1CHRCUxuM 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADE: Revisão - Brincadeiras 

 

OBJETIVO: Relembrar e valorizar as brincadeiras antigas. 

Nossa como passou rápido nossas aulas sobre brinquedo e brincadeiras na área de 

história. 

Vamos fechar com chave de ouro nossas atividades desta área de aprendizagem. 

Juntos vamos relembrar o nome das brincadeiras e sua origem, tudo isso podemos fazer 

nas páginas 240 e 241. 

  

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Vamos fazer a atividade do workbook page 59 junto 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. 

 

MATERIAIS: 

- Não iremos utilizar materiais. 
 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

Iremos realizar um alongamento no início da aula. 
 

- AQUECIMENTO:  

1. Faremos no aquecimento a brincadeira da Estátua. 
 

https://youtu.be/lK1CHRCUxuM


- ATIVIDADES: 

- Pelo/Pena – É uma brincadeira em que o professor falará um animal e os alunos terão 

que adivinhar se é um animal com pelos ou penas. 

 

Amanhã é um dia muito ESPECIAL!!!! 

Vamos comemorar o Dia do Estudante!!! 

Para esta data tão importante, você pode participar da nossa aula com 

Fantasia ou com enfeites bem divertidos ou a roupa que você escolher. 

Caprichem vai ser uma manhã muito animada! 

 

 


