
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 17 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: Ciências  

 
ATIVIDADE: Saúde do Corpo 

 

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

corpo. 

 

Conversar com os alunos sobre a ação dos personagens na página de abertura. Analisar 

as imagens e dialogar sobre. 

O que estão fazendo? 

Importância de tomar banho e dos cuidados pessoais. 

Fazer uma correlação do momento que estamos vivendo e a necessidade/importância 

dos hábitos de higiene para a saúde e proteção do corpo.  

Vamos assistir o vídeo e fazer como os personagens? Assim teremos muito mais saúde 

para brincar! 

https://www.youtube.com/watch?v=ju025yobvVQ 

Vamos usar o livro nas páginas 330 e 331 e observar a dica de lavar as mãos depois da 

brincadeira. 

Para você conhecer um pouquinho mais sobre o folclore, separei uma lenda muito 

interessante. Corre lá no link para assistir  

https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ju025yobvVQ
https://www.youtube.com/watch?v=R5_lzIiN8mI


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Completando a Dezena 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de raciocínio lógico, ampliar o repertório de 

padrões matemáticos 

 

Olá crianças, quem gosta de desafios? 

Tenho certeza que todo mundo aí gosta. Então se prepare que na nossa aula e vamos 

solucionar um grande desafio. 

Usando lápis de cores diferentes no fio de contas da página 91 do módulo 3 iremos 

construir com a turminha da sala possibilidades de formar dezenas. 

E para extrapolarmos nossa aula, como esta semana estamos comemorando o nosso 

Folclore, deixei o link de um site aonde vocês vão se divertir com os personagens do 

folclore. Corre lá para se divertir e aprender. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore  

 
English time:  
Good Morning 

 

How are you today? 

Hoje vamos começar jogando hangman. Depois vamos fazer a atividade do workbook 

página 57. 

 

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 vasilha, pote ou bacia 

- 10 objetos (podem ser brinquedos, lápis, hidrocor, etc)   

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

1. Iremos realizar um alongamento no inicio da aula. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/lendasDoFolclore


 

- AQUECIMENTO:  

1. Polichinelo; 

2. Corrida parados no lugar; 

3. Faremos no aquecimento a brincadeira da Estátua. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Trabalhando a Lateralidade: 

Definiremos o lado esquerdo e direito dos alunos, posteriormente faremos uma 

atividade com os objetos pedidos, variando as formas de realização da 

atividade. 

 

 

 


