
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 11 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: Geografia 

 

ATIVIDADE: Os Cômodos da Moradia 

 

OBJETIVOS: Conhecer o nome e a funcionalidade de cada cômodo da casa. 

Para começar nossa aula de hoje, vamos compartilhar com nossos amigos.  

Em qual lugar da casa você está agora? 

Vamos assistir o vídeo https://youtu.be/CjQEoN_2eYg 

Agora que conhecemos os espaços da casa que vocês estão, vamos relembrar quais são os 

cômodos da nossa casa. 

Na página 294 vamos nomear os cômodos que são as partes da casa. 

Agora que já sabemos o que o que são cômodos e para que eles servem, vamos ficar   

atentos aos objetos que estão neste lugar, tudo isso lá na página 295. 

Se puder mandar uma foto da sua escrita da página 295 vamos gostar muito. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Comparando Capacidades 

 

OBJETIVOS: Experimentar e compreender as capacidades de medidas. 

 

Na aula de hoje vamos fazer uma experiência com capacidades. 

Vamos fazer um experimento, separe dois recipientes pode ser: 2 copos plásticos, 2 

garrafas ou 2 potes de tamanhos diferentes. 

Vamos colocar água dentro de um dos destes recipientes, em seguida transferir esta água 

para o outro.  

Vamos observar o que aconteceu? (Ouvir as observações dos alunos) 

 

https://youtu.be/CjQEoN_2eYg


Agora que compreendemos o que é capacidade, vamos realizar a página 167. 

Para você ficar ainda mais sabido sobre o que aprendemos hoje, vocês podem realizar a 

página 168. 

 

Hoje é dia que comemoramos o DIA do ESTUDANTE. 

Então nada mais divertido para comemorar este dia com dança e brincadeiras para 

este momento. 

Preparados, acessem os links que colocamos para você se divertir no seu dia.  

https://youtu.be/6KIWBkAikGs 

https://youtu.be/XqZsoesa55w 

 

English time:  
Hello Kids, 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM 

Let´s play, vamos jogar o hangman com o body vocabulary 

 

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/r7gLlIv4ito 

Vamos assistir um desejo? 18:07 minutos 

 

Amanhã abriremos a sala de auditório às 8 horas/14 horas para assistirmos o 

nosso grupão, logo após o lanche acessaremos o link da nossa sala de aula. 

Espero vocês!! 

https://youtu.be/6KIWBkAikGs
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
https://youtu.be/r7gLlIv4ito

