
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criançada, esta semana estará recheada de surpresas. 

Vamos iniciar o modulo 3 e comemorar a Semana do Folclore! 

Conhecer lendas, cantigas e brincadeiras que passam de geração em geração. 

E vocês estão preparados? 

Então se preparem que iremos nos divertir e aprender muito. 

Espero por vocês! 

 

 
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: 16 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: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Conhecer a lenda do Saci Pererê / Ditado de imagens 

 

OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o repertório de palavras, 

desenvolver a habilidade da escrita.  

 

Crianças, se preparem porque esta semana conheceremos muitas cantigas, lendas e 

brincadeiras do tempo da vovó. 

Isso mesmo, vamos comemorar o Folclore Brasileiro. 

Vamos brincar cantar e ouvir muitas lendas interessantes. 

E você está preparado? 

Tenho certeza que sim! 

Pró Marcinha gravou um vídeo aula muito legal!  

Ela conta a lenda do Saci Pererê, este personagem tão conhecido e tão danado. 

Vamos assistir? 

Agora, para deixar nossa aula mais divertida, separem o caderno o lápis e a borracha 

que vamos construir uma lista com o nome dos personagens do nosso folclore. 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: A construção da moradia  

 

OBJETIVO: Identificar materiais diversos utilizados para a construção da moradia e 

conhecer profissionais que são responsáveis por essa construção. 

https://youtu.be/8GSmrYm60Fw


Galerinha, quem conhece a história dos três porquinhos? 

Com que materiais cada porquinho construiu a própria casa? 

E a sua moradia como foi construída? 

Nas páginas 234 e 235 do modulo 3, iremos conversar sobre as construções de 

moradia e quem sãos os responsáveis por elas. 

Será que todas as construções utilizam o mesmo material? 

Esta pergunta iremos investigar na página 236 e 237 observando elementos 

necessários para a construção civil.  

A turminha do Eleva deixou também a indicação de um livro para extrapolarmos nosso 

desafio acesse o link e assista.  

https://youtu.be/dFpw_EcPD5Q 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História – CIRMEN produção de texto  
 

ATIVIDADE: Histórias da escola  

 

OBJETIVO: Conhecer, valorizar e relembrar características da nossa escola e de 

outras com o passar do tempo. 

 

O que mudou na nossa escola com o passar do tempo? 

O que continuou igual aqui no Mendel? 

Vamos relembrar atividades que desenvolvemos na nossa escola? 

Vocês se lembram desta? 

https://youtu.be/0RBoqj8JJqo 

É muito bom relembrar através de vídeo ou fotografias propostas que fazem parte da 

construção memória afetiva dos estudantes. 

Nas páginas 192 a 195 do módulo 3 iremos dialogar mais sobre estes aspectos da linha 

dos espaços escolares e como cada um é diferente.  

Na página 198, vamos conhecer um pouco mais sobre nossa escola entrevistando “Ana 

Clara / Fragozinho”. 

Depois da entrevista você pode construir uma arte para a professora e seus colegas 

sobre suas impressões do que mais chamou sua atenção. 

Esta atividade deve ser fotografada e enviada para a professora juntamente com 

fotos de momentos vivenciados na escola  

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

https://youtu.be/dFpw_EcPD5Q
https://youtu.be/0RBoqj8JJqo

