
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 13 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: Revisão 

 

OBJETIVOS: Relembrar o nome dos sólidos geométricos e as informações do calendário. 

 

Estamos concluindo o módulo 2 nesta semana. 

Quantas coisas aprendemos em todas as áreas do conhecimento. 

Na página 173 vamos relembrar o nome dos sólidos geométricos, ajudar Nina a medir com 

palmos os objetos que estão próximos da nossa mesa. 

Vamos concluir nosso módulo realizando as atividades da página 175, nesta página vamos 

usar o calendário para fazer importantes anotações.  

Vamos juntos nesta aventura! 

Para relembrar sobre os sólidos geométricos vamos assistir ao vídeo, está muito 

interessante. 

https://youtu.be/_gEm11EDh5U 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Moradia 

 

OBJETIVOS: Observar as imagens ao redor da nossa moradia. 

 

Nossa Moradia é tão especial que cada lugar têm uma característica importante para cada 

um de nós. 

Onde vocês está agora? 

É o cômodo da casa que você mais gosta? 

https://youtu.be/_gEm11EDh5U


Na página 304 vamos realizar um exercício muito interessante. Vamos abrir a janela do 

nosso quarto. 

O que você vê? 

Escolha seus lápis mais coloridos que você tiver e faça um lindo desenho da imagem que 

você vê da janela do seu quarto. 

Vocês conhecem esta canção da página 304? 

Assista ao vídeo, a Turma do Quintal da Cultura vai cantar para você. 

https://youtu.be/qDo0_cBP3Lw 

 

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 moradia e muitas outras descobertas sobre tipos de 

moradias. 

Marcelo é um menino que traz muitas histórias sobre sua família, rua e bairro. 

Hoje escolhemos uma história que conta um pouco sobre os tipos de moradia que tem lá na 

rua do Marcelo. 

Vamos conhecer? 

https://youtu.be/t9i-uKYovbo 

 

English time:  
Hello! 

 

It's Friday! 

 

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

 

Agora vamos fazer uma arte, vamos montar um body com recortes de revista, pegue uma 

revista velha, papel, tesoura e cola and let's go! 

 

 

 

https://youtu.be/qDo0_cBP3Lw
https://youtu.be/t9i-uKYovbo


Momento LIV: 

  
Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana convidamos vocês para refletirem sobre o poder de cultivar a GRATIDÃO 

em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de satisfação com a vida e felicidade.  

Quando estimulamos a Gratidão e ensinamos ela aos nossos filhos, educamos o nosso olhar 

para o que há de melhor em nós, no outro e no mundo. Isto não significa negar o que não 

está bem, mas focar nossa atenção naquilo que temos de positivo para atrair outras 

bênçãos.  

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre a GRATIDÃO.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

Depois, dialogue com a criança sobre o poder da GRATIDÃO.  Leve a refletir sobre tudo 

aquilo que podemos ser gratos, desde a natureza que está a nossa disposição, como as 

coisas mais simples da vida, como o café da manhã em família, o filme que todos assistiram 

juntos no sábado a noite, entre outros.  

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVtDPdaDvuk 

 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no Google Classroom. Vamos adorar receber.  

 

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de foto 

ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

 

Até a próxima.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVtDPdaDvuk
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

