
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meus amores, nesta semana vamos realizar uma grande aventura! 

Vamos fazer muitas descobertas, aprender sobre receitas e muitas outras 

novidades. 

Nós esperamos por vocês para mergulhar nesta maravilhosa viagem. 

 

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: 02 DE SETEMBRO 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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafio Matemático 

 

OBJETIVO: Desenvolver estratégias de pensamento, realizar contagem e solucionar 

desafios aditivos. 

 

Pessoal, Teo e Nina estão precisando da nossa ajuda. Eles estão resolvendo desafios 

matemáticos usando o dinheiro. 

Vamos ajudar essa dupla? 

Hoje na nossa aula vamos resolver este super desafio matemático que está lá na 

página 112 e 113, todas as atividades estão super interessante, vai ser muito divertido.  

Vamos nessa! 

Para fechar este capítulo com chave de ouro, depois da aula online vocês podem 

realizar as páginas 114 e 115, estão bem interessantes. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Cuidados com o nosso corpo. 

 

OBJETIVO: Conhecer, relembrar e compartilhar conhecimentos sobre os cuidados 

com a higiene pessoal.   

 

A turma do Eleva veio para dar boas dicas sobre os cuidados que devemos ter com o 

nosso corpo.  

Todas essas dicas estão lá na página 339, vamos dar uma olhadinha e aprender mais 

dicas importantes. 

Os objetos que usamos para nossa higiene são importantes, pois cada um tem a sua 

função. 

Lá na página 342, vamos relembrar o nome de cada um deles e fazer um lindo registro. 

Não podemos descuidar dos cuidados com o nosso corpo, então vamos assistir um vídeo 

com mais dicas sobre os cuidados com o nosso corpo. 

https://youtu.be/2BFhDrneU0M 

 

https://youtu.be/2BFhDrneU0M


ÁREA DO CONHECIMENTO: História – Projeto CIRMEN  
 

ATIVIDADES: Histórias da Família 

 

OBJETIVOS: Conhecer um pouco mais a história da nossa família. 

 

Ter uma família e estar junto com pessoas que amamos é muito bom. 

Vamos iniciar o capítulo 7 com este assunto, Família. Que bom! 

Vamos apreciar as páginas 172 e 173, estas duas fotos são iguais? 

O que será que mudou ao longo do tempo? 

Será que todas as famílias passam por mudanças?  

Neste capítulo vamos conhecer histórias de diferentes famílias, vejam na página 174 

têm a imagem de uma família, vocês conhecem? 

Vamos fazer novas descobertas na página 175. 

Vocês sabiam que também temos uma família em nossa escola? 

Sim, nossos amigos da sala de aula são como nossa família, pois vivemos um período 

importante da nossa vida. 

Tenho certeza que vocês estão juntos com alguns amigos há algum tempo. Não é 

mesmo? 

Vamos pegar o nosso caderno de desenho e fazer um desenho da nossa família da 

escola. Caprichem, este desenho vai para o nosso projeto.  

 

English time: Ver aula no Classroom 

 

 

Teatro:  

O Entrevistador de Coisas 
 

Olá minha galera! Hoje iremos conhecer Charles- O Entrevistador de Coisas!  

E depois iremos brincar de ENTREVISTA! 

Nesta brincadeira do Charles, os entrevistados serão coisas... Humm... Acho que 

passaremos por algumas transformações....  

Alguém aí topa se transformar em uma mala de viagem? Em uma colher? Em uma 

máquina fotográfica? Em um rádio? Em uma cadeira? 

E vamos que vamos! A diversão está só começando! 

Beijinhos, 

Pró Cami 



Para quem ainda não conhece o Charlie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM 

https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM
https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ

