
 

 

 

 

 

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: 26 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: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Receita-Palavras de orientação culinária 

 

OBJETIVO: Identificar palavras que são orientações culinárias.  

Amigos, vocês sabiam que existe no gênero textual de RECEITA palavras que orientam a 

culinária? 

Isso! Agora iremos fazer várias descobertas sobre esse tipo de texto.  

Mas para que serve essas palavras? 

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

estão no nosso módulo 3 na página 17.  

Fique atento, pois iremos fazer durante a nossa aula Híbrida e ampliarmos os desafios 

com o jogo digital deste gênero textual. 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=312&etapa=1&story=A+so

pa+de+pedras 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Revisão 

 

OBJETIVOS: Revisar conteúdo sobre tipos, materiais e profissionais ligados a moradia.  

 

Amigos! Em cada lugar da nossa casa, temos objetos e materiais que usamos somente em 

um determinado tipo de cômodo. 

Também existem materiais que são utilizados em moradias bem especificas. Então agora 

chegou a hora do desafio das páginas 246 e 247do módulo 3. 

Então agora fiquem atentos. 

Vamos assistir ao vídeo e extrapolarmos nossa aula sobre profissionais da construção. 

https://youtu.be/-dS_O3jfVk4 

 

 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=312&etapa=1&story=A+sopa+de+pedras
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=312&etapa=1&story=A+sopa+de+pedras
https://youtu.be/-dS_O3jfVk4


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafio Matemático/ consumo 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar pesquisa sobre o consumo 

individual 

Amigos! 

A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para uma pesquisa sobre o consumo 

Consciente.  

No módulo 3 nas páginas 102 e 103 vocês irão resolver o desafio de observarem quais são 

os produtos que vocês consomem frequentemente. 

Quem aí pode ajudar a turma do Eleva. 

Espero que todos possam realizar a propostas! 

Acessem o vídeo e descubram a dica que a turminha do Eleva deixou para vocês! 

https://youtu.be/Dfyza2NB4M4 

 

TEATRO:  

A Casa 

A Cachinhos Dourados passeando pela floresta encontrou uma casinha! A casa da Família 

Urso não foi? Pois bem... Vocês não vão acreditar... Neste final de semana eu fiz um 

passeio, estava de máscara, é claro, e encontrei algumas casinhas... Algumas eu consegui 

identificar os seus donos... Mas teve uma casinha em especial que fiquei me perguntando 

de quem era... E saibam que eu descobri! Vou contar esta história para vocês... Mas antes 

quero também que vocês me contem de quem vocês acham que é esta tal casinha... 

Beijinhos, Pró Cami 

 

INGLÊS 
Hello Kids, 

Hoje vamos responder dois quizzes sobre body parts. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f0701ffbf12d1001b84c166/body 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f86f2fe6a18f5001b592284/year-unit-cycle-let-

s-play-body-parts  

https://youtu.be/Dfyza2NB4M4

