
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nossa família é o nosso maior presente, lá temos pessoas que amamos e 

também é o lugar mais seguro do mundo. 

Nesta semana vamos conversar sobre nossa família e muitos outros assuntos 

interessantes. 

Esperamos todos 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 onlin 



ROTEIRO DE ATIVIDADES 1o ANO A - B 
 

DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-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- Projeto CIRMEN  

 
ATIVIDADE: Atividades Finais- Organização de uma receita. 
 
OBJETIVO: Identificar o portador textual e suas etapas 
 

Toda essa conversa de receitas dá uma fome, não é mesmo? 

Estamos na reta final do capítulo 7, que aprendemos muito sobre receitas. Foi muito 

divertido! 

Agora vamos realizar as atividades finais. Na página 29 vamos reorganizar uma receita, 

colocando em ordem todas as etapas de maneira correta. 

E este delicioso assunto não para por aí não, na página 30 está tudo uma confusão, vamos 

precisar ajudar a turma do Eleva e deixar tudo arrumadinho. 

Vamos nessa!!! 

Antes de começar sua receita, assista ao vídeo com algumas dicas, não percam! 

https://youtu.be/v6WZb354Zjw 

 

Vamos virar Master Chefs? Luz, Câmera, Ação!  

Muito bem chegou a hora de todo mundo colocar a mão na massa. 

Na página 26 vocês vão escolher uma receita que está na sua família há muito tempo, 

“receitas a vovó”. 

Então, vocês irão fazer o registro da receita escolhida e um vídeo de como preparar 

esta receita (este vídeo pode ser da criança apresentando a receita feita ou explicando 

como fazer com os ingredientes, deverá ter no máximo 2 minutos). 

Depois de tudo pronto vocês irão enviar para o e-mail da sua professora!  

Vai ser muito divertido! 

 

 

 

https://youtu.be/v6WZb354Zjw


ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 
 

ATIVIDADE: Figuras Planas – Abertura do Capítulo 8 

 

Objetivos: Comparar quantidades -estimativa 

 

Olá pessoal, vamos iniciar o capítulo 8 colocando a mão na massa! 

Na página 116 e 117 Torugo está segurando algo, não está? 

O que será que ele está fazendo com esses papéis coloridos na mão, vamos descobrir? 

Neste capítulo vamos aprender muitas coisas interessantes sobre as quantidades e 

figuras planas. 

Mas agora precisamos ajudar o Teo, ele está com uma grande dúvida lá na página 118, 

vamos prestar bem atenção nas quantidades e resolver este enigma. 

Vocês deram um show, vamos continuar contando as quantidades na página 119, vai ser 

muito legal! 

Percebi que vocês gostam muito de realizar cálculos, não é mesmo? 

Então, vocês podem realizar a página 120 após a aula online. (Atividade de casa) 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADE: Histórias de Família 

 

OBJETIVO: Identificar e valorizar objetos que contam história da família.  

 

A como é gostoso quando falamos da nossa família não é mesmo? 

E com a turma do Eleva não é diferente. 

Vocês se lembram quando apresentamos para nossa turma objetos que traziam 

memórias da nossa infância? 

Lá na página 178 a mamãe do Luquinhas irá apresentar para nós um objeto muito 

importante para ela. Um livro de receitas! 

Vamos assistir um vídeo de um momento em família que Duda está fazendo muitas 

descobertas sobre sua família. 

https://youtu.be/2mg0RV5tt-g 

Vamos ver! 

Vamos realizar a leitura das páginas 179 e 180 e conhecer um pouco mais dos familiares 

da turma do eleva. 

https://youtu.be/2mg0RV5tt-g


Mas atenção, na página 179 você irá convidar um adulto da família e responder a questão 

2. 

 

English time:  

 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q sobre o 

holiday, agora me diga como foi o seu holiday. 

Vamos abrir o caderno de desenho e fazer um lindo desenho sobre o seu feriado e 

compartilhar a sua experiencia com os seus colegas. Se tiverem fotos desses dias fique 

a vontade para compartilhar também. 

 

Música:  

 

OBJETIVO 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. (Jogo das frases) 

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 a música já produzido e 

compassos novos em branco para serem preenchidos. Para elaboração da letra a 

sugestão será que as frases sejam apoiadas nos pontos fortes das frases rítmicas, 

observando a métrica.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ZIaiB9X2LGs 

Vamos ouvir este concerto para violino e oboé de Bach. 

 

ATIVIDADES DE CASA: 
Matemática: página 120 

História: página 179 questão 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q
https://youtu.be/ZIaiB9X2LGs

