
 

 

 

 

 

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:  24 DE AGOSTO DE 2021 – TERÇA-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: Matemática 

ATIVIDADE: Conhecendo o nosso dinheiro 

Objetivos: Conhecer o sistema monetário, explorar notas e cédulas 

 

Vocês estão conhecendo o nosso sistema Monetário! 

Em nosso país nós utilizamos o real. Este é o nome do nosso dinheiro. E com ele podemos 

comprar ingressos e fazermos muitas coisas mais. Podemos economizar para poder 

ajudar alguém ou até mesmo comprar algo que desejamos muito. 

A turminha do Eleva está em uma aventura divertida e resolveu convidar vocês para 

realizarem uma atividade na página 100 do módulo 3. 

Vamos lá compartilhar o link com dicas incríveis da turminha do Eleva! 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Moradias de diferentes tipos 

  

OBJETIVOS: Conhecer diferente tipos de moradia, pessoas e paisagens. 

Vamos agora iniciar a nossa aula pensando em nossa casa... 

Como ela é, com muitas ou poucas janelas, com espaço para brincar ou uma varanda no 

apartamento. 

Vamos compreender porque nossa moradia foi construída desta forma e o lugar escolhido 

para ela. 

Agora vamos conhecer diferentes moradias na página 240 do modulo 3 em diversos 

lugares do nosso país. Vai ser muito interessante realizarmos as atividades da página 241. 

Vamos continuar realizando pesquisas depois da aula hibrida na página 239 e fazer novas 

descobertas sobre a sua moradia. 

Assista ao vídeo que deixei para vocês sobre moradia, está muito interessante! 

https://youtu.be/lK1CHRCUxuM 

 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8
https://youtu.be/lK1CHRCUxuM


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História - CIRMEN  

 

ATIVIDADE: Boa Convivência na escola  

 

OBJETIVO: Identificar diferentes tipos regras de convivências na escola realizadas 

pela comunidade. 
 

Crianças, na nossa aula iremos dialogar sobre algumas regras de convivência na escola.  

Será que todas as regras são iguais em todas as escolas?  

Todos os funcionários e estudantes realizam estas regras de convivências?  

Venham investigar junto com a turminha do Eleva compartilhando a leitura do texto da 

página 202 do módulo 3 e realizarmos as páginas 203 e 204 

Iremos continuar nossos estudos produzindo o superdesafio da página 202 construindo 

uma regra para melhorar a convivência na escola Mendel Vilas. Não esqueça da ilustração 

e registrar com foto sua obra de arte. 

 

English time:  
Hello Kids, 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM 

Hoje vamos abrir o student book na página 59 e fazer o nosso robot. 

 

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 almofada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

1. Realizaremos algumas posições de yoga para promover o alongamento dos alunos 

 

- AQUECIMENTO:  

1. Saltos de pernas abertas e pernas fechadas; 

2. Agachamentos na cadeira. 

 



- ATIVIDADES: 

 

1. Trabalhando a Lateralidade: 

Definiremos o lado esquerdo e direito dos alunos, depois faremos alguns exercícios 

e brincadeiras que estimulem os alunos a compreenderem de forma lúdica os lados 

do corpo. 

 
 

 


