
 

 

 

 

 

Crianças, esta semana iremos viver novas 

aventuras e brincadeiras! 

Uma delas e sermos soldadinhos da paz e 

do amor! 

Vamos comemorar o dia do soldado e 

explorar as propostas investigativas da 

Turma do Eleva! 

E vocês estão preparados? 

Então juntos no ensino hibrido a diversão 

é garantida.  

Esperamos 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: 23 DE AGOSTO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Receitas  

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual receita, unidades de medidas utilizadas 

em uma receita, explorar as características do portador textual.  

 

Amigos, chegou a hora de apreciarmos as páginas 8 e 9 do módulo 3. 

O que será que este capitulo irá trazer para investigarmos? Por quê? 

 Vocês gostam de receitas? 

Hum, eu adoro sanduiche! Então chegou a hora de compartilharmos uma receita muito 

saborosa nas páginas 10 e 11. 

E extrapolando a aula para o Marcinha juntamente com a pró Carol compartilhou um link 

que relata características deste portador textual. Não deixem de assistir! 

https://youtu.be/WLH8-IFnM3o 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 
ATIVIDADE: Cuidando do nosso Corpo 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância do cuidado com o corpo. 
 

Olá galerinha! 

A turminha do Eleva também está muito feliz, está fazendo descobertas investigações 

sobre o corpo! 

Juntos com eles vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão 

importante higiene pessoal. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 332 a 335 do módulo 3 e relembrar da 

importância dos hábitos de higiene e como eles são importantes para nossa saúde. 

Que legal! Conheci uma turminha que deixou umas dicas muito importante sobre a saúde 

do corpo, não deixem de assistir! 

https://youtu.be/zsDhn9SzVDs 

 

 

https://youtu.be/WLH8-IFnM3o
https://youtu.be/zsDhn9SzVDs


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História - CIRMEN 

 

ATIVIDADE: Os papéis das pessoas que trabalham na escola  

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos pessoas que trabalham na escola e identificar as 

atividades realizadas por eles. 
 

Turminha, hoje na nossa aula iremos dialogar sobre algumas os funcionários e sua 

importância na escola.  

Será que todas as escolas são iguais a nossa?  

Todos os funcionários executam a mesma função?  

Venham investigar junto com a turminha do Eleva o texto sobre as funções dos 

funcionários da escola. Para isso, vamos realizar a leitura do módulo 3 nas páginas 199 a 

201. 

Iremos continuar nossos estudos realizando um desenho sobre o funcionário que mais 

chamou nossa atenção. Não esqueça de escrever seu nome e registrar com foto sua obra 

de arte. 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Y! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jBT87YXxpA 

Agora vamos para o caderno de desenho e desenhar algumas coisas com a letra Y. 

 

Lembrar dos materiais da massinha para quarta-feira. 

 

 

 


