
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 20 DE AGOSTO DE 2021 – SEXTA-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 

 

ATIVIDADES: Sistema Monetário 

 

OBJETIVOS: Conhecer o nosso sistema monetário 

Lucas e Téo estão conversando sobre o nosso sistema monetário. 

Vocês conhecem a Moeda e cédula brasileira? 

Vamos conhecer com a turma do Eleva? Nas páginas 98 e 99 iremos realizar desafios 

e ficarmos alerta com a dinheiro e sua utilidade. 

Agora vamos colocar em ação nossas hipóteses e realizar juntos a atividade. 

Preparados? Deixe um vídeo interessante que falar sobre este sistema. 

Depois da aula Híbrida não deixem de fazer a atividade da página 97 recortando 

cédulas e moedas para vocês manipularem ao brincarem.  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADES: Moradia 

 

OBJETIVOS: Identificar materiais diversos na construção de moradia. 

Nossa Moradia é tão especial que cada lugar têm uma característica e podem ser 

construídas com materiais diversos.  

Agora, vamos relembrar quais são estes materiais realizando a atividade da página 

238 do modulo 3. Assim que recortarem no material de apoio as gravuras respectivas 

deverão colar todas estas no espaço adequado. 

Em seguida, juntos iremos compartilhar nossas descobertas. 

 

 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

Amigos, hoje tem CIRANDA! 

Ciranda é bom demais! 

Como é bom ouvir histórias, não é mesmo?  

Essa semana, falamos muito sobre o folclore. 

E nossa ciranda hoje terá a participação das histórias do Monteiro Lobato. 

Iremos compartilhar as emoções que apreciarmos ao ouvir as histórias contadas. 

Tem histórias que nos encantam deixam surpresas e alegrias, por isso “O Sitio do 

Picapau Amarelo” foi o conto escolhido, pois despertou e desperta gerações e 

gerações.  

Então a história vai começar...  

https://youtu.be/0sW-O6vpap0 

 

Depois da Ciranda faremos a construção de uma arte livre no caderno 

de desenho. 
 

English time:  
Good Morning 

Hoje vamos fazer uma brincadeira. Vamos precisar de um copo plástico. 

A teacher vai dizer as partes do corpo e você tem que tocar certo. Mas quando ela 

disser CUP, você tem que pegar rápido o copo. Vamos ver quem está ligeiro? 

Momento LIV: 

 
Olá família, como vocês estão? 

Nesta semana vamos propor uma reflexão sobre a vida e seu movimento, tanto ao 

movimento da vida em nós, como o nosso movimento perante a vida. Você já pensou 

nisto? Não temos o controle sobre a vida, mas podemos decidir o que fazer com o que 

nos acontece não é mesmo? 

A primeira reflexão é que tudo passa e mesmo quando tudo parece perdido, é um 

momento que também vai passar.  

 

 

https://youtu.be/0sW-O6vpap0


 

Assim, aproveitamos para falar de um sentimento muito natural do ser humano e muito 

desagradável: a tristeza. Contudo, ela pode nos trazer grandes reflexões e 

aprendizados, mas o melhor de tudo, é saber que ela passa. As vezes só precisamos 

ter paciência com o tempo e criatividade para passar por ela mais rápido. Este é o 

nosso movimento na vida e faz parte das nossas escolhas.  

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a 

criança.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kAuKDpIaww 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança.  

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Qual sentimento é retratado no vídeo? 

A criança sente tristeza? E o que a faz sentir tristeza? 

Como ela fica quando está triste? 

O que ela pode fazer para a tristeza passar mais rápido? O que o vídeo sugere? 

 

Depois peça para a criança fazer um desenho da tristeza. Se puder, faça um desenho 

sobre a tristeza também. Em seguida, dialoguem juntos sobre esta emoção e pensem 

em alternativas para aprendemos a lidar com ela.  

O importante é levar a criança a reflexão, que a tristeza passa, da mesma forma que 

depois do inverno, vem a primavera.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da 

semana possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar 

através de foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

 

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 
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