
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 31 DE AGOSTO DE 2021– TERÇA-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: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Letras Maiúscula e Minúsculas. 

 

OBJETIVO: Conhecer e diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. 

 

Vocês sabiam que as letras que usamos diariamente tem várias formas de serem 

escritas? 

As letras estão por todas as partes. E em uma receita elas aparecem também. 

Na página 20, vamos conhecer o alfabeto escrito de duas maneiras, uma maiúscula e 

outra minúscula. 

Vamos prestar muita atenção, as letras maiúsculas são usadas em alguns lugares.  

Na página 21, vamos conhecer quais são estes lugares. 

Vamos assistir um vídeo mostrando como são as letras maiúsculas e minúsculas. 

https://youtu.be/12DOiiQUEbw 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Escovar os dentes/ Tomar Banho 

Objetivo: Reconhecer a importância dos cuidados pessoais para a saúde do corpo. 

 

Oi galera coração! 

Hoje na nossa aula vamos falar de um assunto muito importante, os cuidados que 

devemos ter com nossa higiene corporal. 

Vocês escovam direitinhos os dentes? 

Quantas vezes por dia vocês escovam os dentes? 

Cuidar da saúde bucal é fundamental para ter um lindo sorriso. 

Vamos fazer todas estas descobertas na página 336 e 337. 

https://youtu.be/12DOiiQUEbw


Neste capítulo de Ciências vamos aprender muito sobre a higiene do nosso corpo. 

Vamos lá!! 

Ei, você mesmo! 

Vamos aprender a escovar os dentes direitinho, vamos assistir a um vídeo interessante. 

https://youtu.be/qHI-CybmJOM 

 

ATIVIDADE DE CASA 

 

Como este assunto está muito interessante, depois da aula online vocês vão fazer a 

leitura e o registro da página 338 e enviar uma foto para pró dar uma olhadinha.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Calendário 

 

OBJETIVO: Conhecer a funcionalidade do calendário, identificar e localizar as datas e 

dias da semana. 

 

Teo e sua irmã estão muito animados para ir ao cinema. 

Mas, eles precisam ficar atentos a data que está no ingresso, e para isso vão consultar 

o calendário. 

Vamos ajudá-los? 

Na página 106, vamos localizar as informações que estão no ingresso. 

O calendário é um marcador de tempo muito útil para a nossa organização. 

Na página 108, Duda está marcando um passeio com sua família, vamos ver em qual dia 

será este passeio? 

Para eles não perderem o passeio, precisam estar atentos a data, elas estão no 

calendário. 

Vamos assistir um vídeo divertido explicando mais sobre este marcador de tempo. 

https://youtu.be/ncpQNN_Mhts 

 

ATIVIDADE DE CASA 

 

Sei que vocês gostam muito de desafios, então depois da aula online, vocês podem 

realizar a página 109 e enviar uma foto.  

 

https://youtu.be/qHI-CybmJOM
https://youtu.be/ncpQNN_Mhts


English time:  

 
Good Morning 

 

How are you today 

Hoje vamos começar brincando de Guessing Game 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M 

 

Agora vamos pegar a atividade que fizemos na semana passada de desenhar nossa roupa 

preferida e vamos escrever os nomes da roupa que desenhamos.  

 

Movimento: 
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Uma toalha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

- Faremos uma Aula Funcional Kids, visando o estimulo corporal através de exercícios 

específicos para desenvolver algumas capacidades físicas como, resistência muscular 

e força; 

- Yoga para finalizar as atividades como forma de relaxamento. 

 

 

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

 

1. Ciências – Módulo p. 338 e enviar uma foto para pró dar uma olhadinha. 

2. Matemática – Módulo p. 109 - Desafios 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M

