
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  12 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: Sociedade. 

Atividade: Grupão 

Objetivo: Vivenciar uma homenagem ao dia do estudante. 

Nosso primeiro momento do dia será um Grupão Especial em homenagem ao seu dia, 

pequeno estudante! Aproveite o espetáculo!  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Os objetos na Moradia 

 

OBJETIVOS: Identificar os objetos de uma moradia e sua localização. 

 

Em cada lugar da nossa casa, temos objetos que usamos somente naquele cômodo. 

Então agora fique atento. 

Luquinha está em seu quarto, vamos observar esta imagem que está na página 296. 

Vamos assistir ao vídeo e descobrir mais sobre os objetos do quarto. 

https://youtu.be/Tc1osbW5pFo 

 

Agora que observamos com muita atenção, vamos dar a localização de cada objeto, 

completando as frases da página de hoje. 

Vamos agora lá para a página 302, esta página está muito interessante. 

Eu sei que vocês gostam muito de caça palavras, a turma do Eleva preparou um caça 

palavras com o nome dos cômodos de uma casa. 

Vamos nessa! 

https://youtu.be/Tc1osbW5pFo


Para nossa aula ficar cada vez mais colorida, depois da aula online, vocês podem realizar 

a página 300 que está muito interessante e divertida. 

https://youtu.be/Tc1osbW5pFo 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Revisão 

 

OBJETIVOS: Identificar o padrão de contagem, relembrar o nome dos sólidos 

geométricos. 

 

Atenção, quero saber quem aí é bom de investigação? 

Muito bem!  

Vamos descobrir na página 172 qual é o padrão de contagem no álbum de figurinhas do 

Teo.  

E aí essa foi fácil não foi? 

Vamos continuar realizando a página 172, observar a imagem e juntos descobrir quais são 

os sólidos geométricos que estão com Torugo e Nina. 

 

Teatro:  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPÃO DIA DO ESTUDANTE 

Vamos chegando minha gente que hoje é dia de Grupão! Vamos juntos embarcar nesta 

aventura com Cachinhos Dourado e os Três Ursos? Preparem-se para conhecer uma nova 

versão dessa história tão divertida! 

Vamos combinar uma coisa! A Cachinhos Dourados toma de colher o mingau dos Ursos, 

não é mesmo? Vamos deixar juntinho da gente duas colheres? Mas calma aê! Não é para 

https://youtu.be/Tc1osbW5pFo


tomarmos o mingau dos Ursinhos não, coitados! É para uma surpresa muito animada que 

vai rolar durante a apresentação do Grupão!  

E lembrem-se: mantenham os microfones desativados para que possamos ter uma 

apreciação ainda melhor do Espetáculo Virtual! 

Beijinhos, 

Pró Cami que adora um mingau! 

 

Inglês: 

Hello Kids, 

Hoje vamos fazer a atividade do workbook page 60 junto com a teacher. 

 

 

 


