
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 19 DE AGOSTO DE 2021 – QUINTA-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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar contagem e solucionar 

desafios aditivos. 

 

Crianças, a turma do Eleva está precisando da nossa ajuda. Eles estão resolvendo 

desafios aditivos e agora precisam da nossa ajuda para solucionar alguns probleminhas. 

Quem aí pode ajudar a turma do Eleva. 

Hoje na nossa aula online vamos resolver este super desafio matemático que está lá na 

página 96 do modulo 3.  

Espero por vocês! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  

 
ATIVIDADE: Construção da peteca 
 

OBJETIVO: Explorar diversas partes do corpo, aprimorar habilidades manuais, 

valorizar e resgatar as brincadeiras antigas. 

 

Quem aí gosta de brincar com brinquedos que fazem parte do nosso folclore?  

Acredito que todos levantaram a mão. E para brincar precisamos usar o nosso corpo, 

não é isso. 

Como esta semana está comemorando o Folclore, vamos fazer um brinquedo no ensino 

Híbrido vamos nos divertir muito. 



 

Preparados?  

Vocês vão precisar de folhas de revista ou jornal, fita adesiva ou barbante. 

Vamos construir uma peteca para brincar, a peteca é um brinquedo que nossos avós e 

nossos pais também brincavam. É uma brincadeira que passa de geração em geração. 

Depois de construir sua peteca, vamos dar uma olhadinha no que Duda e Torugo estão 

conversando. 

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

muito interessante. Corre lá no link para assistir  

https://youtu.be/sJHoK3ag_A0 

 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=422&etapa=0 

 

English time:  
Good Morning 

Hoje vamos fazer uma Funny Mask. 

Vamos precisar de papel, material de colorir, palito de picolé ou algum outro sem ponta 

e o que mais quiser para decorar sua Mask 

 

Teatro:  

Fazendo Propaganda- Continuação 

 

Olá minha gente! Na nossa aulinha de hoje daremos continuidade as nossas 

propagandas!!!! Oba! 

Vamos começar a brincadeira com quem ainda não participou e depois podemos repetir 

com quem já fez, combinado? 

Vai luz, vai som, vai câmera, GRAVANDO! 

Beijos Pro Cami 
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