
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 18 DE AGOSTO DE 2021 – QUARTA-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: A lenda do Curupira. 

 

OBJETIVO: Valorizar a cultura brasileira, ampliar o conhecimento das lendas 

brasileiras, despertar a curiosidade sobre o desmatamento das florestas. 

 

Vocês conhecem o Curupira? 

Ele é um grande protetor da floresta, que não gosta de quem maltrata os animais. Ele 

sempre procura um jeitinho de afastar quem chega na floresta querendo fazer o mal. 

Vamos juntinhos assistir e descobrir as características do Curupira e o que ele mais 

gosta de fazer na floresta para espantar os caçadores. Acesse o link. 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 

Em seguida vamos construir uma lista com as lendas preferidas da nossa turminha. 

Preparados? 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

 
ATIVIDADE: Superdesafio 

 

Objetivos: Identificar e relacionar a quantidade entre os números e dados 

comparando e resolvendo desafio aditivo. 

 

Teo soube que vocês adoram desafios. 

Sabendo disto, ele criou um desafio que está lá na páginas 93 e 95 do módulo 3. 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8


 

Mas para desvendar este desafio na nossa aula vamos reunir nossas ideias e descobrir 

como resolver este desafio com dados. Espero por vocês lá. 

Depois de resolver este super desafio, chegou a hora de descansar um pouquinho. 

Deixei um link para você com uma lenda muito interessante. 

https://www.youtube.com/watch?v=MfuU7usi-Dk 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História – Projeto CIRMEN  

 
ATIVIDADE: Escola 

 

OBJETIVO: Reconhecer e comparar os espaços de escolas diversas. 

Ei você aí? 

Sim você mesmo que está prestando atenção na aula. 

Vamos fazer um passeio virtual nos espaços da nossa escola e compararmos com 

fotografias de outros estabelecimentos, assim iremos organizar um diálogo sobre o 

uso e funcionamento de cada lugar observado? 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html 

Como é bom lembrar que o Mendel Vilas tem lugares legais e profissionais que zelam 

para seu funcionamento!  

Na página 196 e 197 do módulo 3 vamos desenvolver a atividade com atenção e carinho 

comparando diversos tipos de escolas para que nossa produção seja repleta de diálogo. 

Apresentar as fotos solicitadas na aula anterior. Mostrando as escolas que os alunos 

estudaram. 

 

English time:  

Good Morning 

Hoje vamos fazer a atividade do Workbook página 60 junto com a Teacher. 

Em seguida vamos jogar Memory Game 

https://wordwall.net/pt/resource/10110774/memory-game-body-parts 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfuU7usi-Dk
https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html


 

Música:  

OBJETIVO 

Compor letra da música da turma. 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides, o professor colocará no quadro a música já produzido e 

compassos novos em branco para serem preenchidos. Para elaboração da letra a 

sugestão será que as frases sejam apoiadas nos pontos fortes das frases rítmicas, 

observando a métrica.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/tWvywh9dAeg 

Vamos ouvir o tema do filme JURASSIC PARK? 

 

 

https://youtu.be/tWvywh9dAeg

