
 

 

 

 

 

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: 25 DE AGOSTO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

Hoje é dia do soldado! Vamos brincar com a cantiga popular  

“Marcha soldado” 

https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E 

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: Receita 

 

OBJETIVO: Conhecer e identificar o portador textual receita, unidades de medidas 

utilizadas em uma receita, explorar as características do portador textual.  

 

Crianças, durante esta semana estamos conhecendo o caderno de receita da Turma do 

Eleva. 

Hum! Estou com água na boca! 

Agora iremos fazer várias descobertas sobre esse tipo de texto.  

Mas para que serve uma receita? 

Imagino que vocês já são capazes de responder a esta pergunta e muitas outras que 

estão no nosso módulo 3 nas páginas 12 a 15.  

Fique atento, pois iremos fazer a página 16 durante a nossa aula Híbrida. 

E extrapolando a aula temos um vídeo interessante sobre este gênero textual. 

https://youtu.be/DYy2DDBA0RA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Os profissionais da Construção 

 

OBJETIVOS: Conhecer o nome e os profissionais que constroem moradias. 
 

Para construir uma moradia é necessário desenvolver várias tarefas.  

Por isso, há profissionais que trabalham em diferentes etapas da construção. 

Você conhece alguém que trabalhe em uma das profissões ilustradas nas páginas 242 e 

243 do modulo 3? 

https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E
https://youtu.be/DYy2DDBA0RA


Quais são estes profissionais? 

Vamos lista-los? 

Agora que conhecemos algumas informações sobre os profissionais das construções 

iremos realizar as páginas 244 e 245. 

E extrapolando a aula deixe um vídeo interessante sobre o tema da aula. Confiram! 

https://youtu.be/vNOr-9T4jwI 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sistema monetário 

 

OBJETIVOS: Conhecer o sistema monetário, explorar e identificar algumas moedas 

brasileiras. 

Nossa aula de hoje está com um desafio sensacional! 

Quem sabe o valor das moedas que Torugo e Duda  estão manipulando?  

Vamos escrever a quantia que cada um tem desenvolvendo o desafio da página 101 do 

Modulo 3.  

Quem vai ajudá-los? 

Vamos juntos com a turma do Eleva resolver esta atividade. 

E extrapolando a aula deixei um jogo para ampliarmos os desafios do Sistema monetário 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=482&etapa=1&story=Fui+

ao+shopping+e+n%C3%A3o+sabia+o+que+comprar... 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Hoje vamos fazer uma arte com massinha de modelar, vamos montar um body mas 

primeiro vamos fazer a nossa massinha? 

Materiais: 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 1\2 xícara (chá) de sal 

 3\4 xícara (chá) de água 

 1\2 colher (sopa) de óleo (soja, girassol ou outro óleo comestível) 

 Corante comestível de cores variadas. 

 

 

 

https://youtu.be/vNOr-9T4jwI
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=482&etapa=1&story=Fui+ao+shopping+e+n%C3%A3o+sabia+o+que+comprar
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=482&etapa=1&story=Fui+ao+shopping+e+n%C3%A3o+sabia+o+que+comprar


 

MÚSICA: 
OBJETIVO 

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 as frases rítmicas, com auxílio de 

um pandeiro as frases serão tocadas em dinâmicas diferentes, os educandos serão 

motivados a movimentar-se como uns instrumentos, tocando com os pés e as mãos as 

frases. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/19piJKYvBFU 

O som dos desenhos. 

 

https://youtu.be/19piJKYvBFU

