
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meus amores, nesta semana vamos realizar uma grande aventura! 

Vamos fazer muitas descobertas, aprender sobre receitas e muitas outras 

novidades. 

Nós esperamos por vocês para mergulhar nesta maravilhosa viagem. 

 

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: 30 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: Biscoitinhos Coloridos. 

 

OBJETIVO: Conhecer o gênero textual receita e sua estrutura.   

  

Hummm, para a próxima semana tive uma ideia! 

Vamos fazer uma receita? 

Podemos fazer uma votação com a nossa turma e escolher uma receita. (Verificar a 

realidade da sala de aula, veja se é possível fazer) 

Vamos dar uma olhadinha na receita que está na página 18, parece ser uma delícia. 

È importante observar que toda receita, vem com o modo de fazer, desta forma 

podemos entender de que maneira se faz a receita. 

Como este assunto é delicioso, vamos realizar a página 19 e colocar em prática o que 

estamos aprendendo sobre receitas. 

Encontrei um vídeo muito interessante que fala sobre este assunto que estamos 

estudando.  

Vamos assistir?! 

https://youtu.be/gCJqRWwHDBw 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Espaços Públicos de Lazer 

 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer espaços públicos de lazer e sua funcionalidade. 

Brincar, correr e se divertir é bom demais. 

E para isso acontecer de maneira bem divertida é muito gostoso quando temos um 

espaço com muito espaço. 



Vamos falar sobre tudo isso no novo capítulo de geografia. Vamos observar com atenção 

as imagens das páginas 252 e 253. Você já foi para uma lugar assim? 

Vamos assistir um vídeo com imagens que vão mostrar o que são espaços de lazer público 

e privado. 

https://youtu.be/0rQ6d6FEayg 

Tenho certeza que sim, mas vamos estar atentos aos cuidados necessários neste 

momento que estamos passando. 

Ah, como é bom poder ser divertir, e a turma do Eleva também adora um lugar para 

poder fazer diferentes atividades. 

Nas páginas 254 e 255 muitas pessoas estão fazendo diferentes atividades de lazer, e 

você, costuma sair para fazer algumas destas atividades. 

Vamos pegar o caderno de desenho, e fazer um registro dos lugares que vocês gostam 

de realizar atividades de lazer. 

 

ATIVIDADE DE CASA 

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 256 junto com um familiar.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História – CIRMEN produção de texto  
 

ATIVIDADE: Cultura e tradições na escola.  

 

OBJETIVO: Conhecer, valorizar culturas e tradições e outros tipos de escolas. 

 

Estar na escola e aprender coisas novas é muito bom. 

E você sabe dizer o que você mais gosta de fazer na nossa escola? 

Para retratar esse nosso sentimento vamos usar tinta guache. Deixe tudo separado para 

sexta-feira que vamos fazer uma arte. 

Agora, vamos realizar a página 206, lá vocês vão descobrir o que as crianças da Aldeia 

Tuxá gostam mais de fazer e apreender na sua escola. 

Este assunto é muito interessante, pois podemos trocar ideias sobre nossas 

preferências na nossa escola. 

Vamos compartilhar com nossos colegas, fazendo o registro das nossas preferências na 

página 207. 

 

ATIVIDADE DE CASA 

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 205 para fechar o capítulo com 

chave de ouro. 

https://youtu.be/0rQ6d6FEayg


English time:  
Good Morning 

 

How are you today 

 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras SH juntas. Vamos ver 

o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc  

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 

 

AGENDA PARA CASA: Para fazer com a orientação de um familiar. 

1. Geografia – Módulo p. 256. 

2. História – Módulo p. 205 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc

