
 

 

 

 

 

Crianças, esta semana iremos viver novas 

aventuras e brincadeiras! 

Uma delas e sermos soldadinhos da paz e 

do amor! 

Vamos comemorar o dia do soldado e 

explorar as propostas investigativas da 

Turma do Eleva! 

E vocês estão preparados? 

Então juntos no ensino hibrido a diversão 

é garantida.  

Esperamos 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: 27 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: Geografia 
 

ATIVIDADES: Moradia - Revisão 

 

OBJETIVOS: Revisar conteúdo sobre tipos, materiais e profissionais ligados a moradia. 

 

Amigos, vocês sabiam que nossa Moradia é muito especial e precisou de diferentes 

profissionais para construí-la? 

Nas páginas 248 e 249 do módulo 3 iremos encontrar atividades que faremos na aula 

hibrida!  

Ufa! Quantos desafios! 

Por isso, cada lugar têm uma característica importante para cada um de nós. 

E para extrapolarmos e ampliarmos o nosso conhecimento deixei um jogo digital sobre 

moradia. Vai ser divertido acessa-lo. Confiram! 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=232&etapa=1&story=Luga

res+onde+vivemos 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual com o “Soldadinho de Chumbo” 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de histórias infantis, valorizar o deleite que o conto 

proporciona. 

Oba!  

Ciranda é bom demais! 

E nossa ciranda hoje terá a participação de um soldadinho feito de chumbo que sentia 

amor por uma bela bailarina. 

As histórias que nos encantam, e esses contos despertam muitos sentimentos para nosso 

deleite.  

Fiquem de olhos atentos! Porque depois da apreciação da história vocês poderão modelar 

os personagens ou construir um cenário com lindos desenhos. 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=232&etapa=1&story=Lugares+onde+vivemos
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=232&etapa=1&story=Lugares+onde+vivemos


Vamos lá! 

https://youtu.be/-RZJLB17FO4 

 

 

English time:  
 

Hello! 

 

It’s Friday! 

Hoje vamos começar a falar sobre clothes! 

Let´s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU. 

Qual é a sua roupa favorita? Você pode mostrar para os seus colegas?  

Vamos fazer um lindo desenho usando a sua roupa favorita e escrever o nome das peças 

ao lado. 

 

Momento LIV:  

 
Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem!  

A nossa proposta é trabalhar um pouco a vergonha. Esse sentimento que nos incomoda, 

mas que é tão comum. O ideal é ensinar a criança a saber lidar com esse sentimento e 

explicar que cabe a ela decidir o quer fazer.  

Para tanto, segue em anexo um vídeo musical “Errar é humano” de Toquinho.  

Assista junto com a criança, e dialogue sobre o vídeo. Aproveite para compartilhar com 

ela suas experiências com este sentimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q 

Para expandir em família.  

Vamos brincar de “Você imita que eu te imito”. Quando for a sua vez de criar os 

movimentos a serem imitados, pense em algo que seja extravagante e até ridículo, para 

que a criança perceba que tudo bem expor-se. Sempre com bom humor! E lembre de 

inverter e seguir os comandos da criança sem reclamar, mesmo sendo bem ridículo ou 

estranho.  

Garanto que é diversão certa e boas risadas também.  

Vamos lá!!!  

Bom divertimento a todos! 

Se quiser, compartilhe conosco esta experiência aqui no Google Classroom.  

Até a próxima! 

 

https://youtu.be/-RZJLB17FO4
https://www.youtube.com/watch?v=hFdx4fbN9_Q


 

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! 

 

 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

