
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 09 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: Organizando informações em tabelas e gráficos. 

 

OBJETIVO: Conhecer tabelas como organizador de informações 

 

Olá pessoal, a turma do eleva está sabendo o quanto precisamos vocês são bons com os 

números. 

Na página 121, Duda está precisando da nossa ajuda, ela precisa organizar algumas 

informações nas tabelas. Vamos lá?! 

Vamos assistir um vídeo que vai trazer mais informações sobre este assunto. 

https://youtu.be/OIvzRWgvHvI 

Os desafios não param por aí. 

Lá na página 122 precisamos completar uma tabela com as informações que estão 

faltando, essa será nossa missão. Descobrir as informações que ainda faltam. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Higiene das mãos. 

 

OBJETIVO: Identificar, nomear e aplicar práticas de higiene corporal 

 

Vocês se lembram da nossa experiência com o orégano? 

Lá descobrimos que os germes grudam no nosso corpo sem que a gente perceba. 

Vamos fazer novas descobertas na página 343 e relembrar dos protocolos de higiene 

que não podemos esquecer. 

Na página 344 vamos continuar falando da higiene das mãos e dos cuidados que devemos 

ter com o nosso corpo. 

Para encerrar nossa aula de ciências, depois da aula vocês podem realizar a página 345 

e colocar em prática tudo o que estamos aprendendo. 

 

https://youtu.be/OIvzRWgvHvI


ÁREA DO CONHECIMENTO: História – Projeto CIRMEN  
 

ATIVIDADES: Papéis dos membros da família 

 

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

 

Na nossa família cada um é de um jeito, não é mesmo? 

Na turma do eleva também, e nós vamos conhecer um pouco mais da família do Teo. 

Lá na página 182 e 183 o Teo vai apresentar cada membro da sua família e o que eles 

fazem em sua rotina. 

Eu estou curiosa e vocês? 

Mas essa história não parou aí não. 

Na página 183, vocês vão realizar o exercício 4 e poder compartilhar com a nossa turma 

tudo sobre sua família. 

 

English time:  
Hello Kids, 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Vamos relembrar as peças de roupa?! Vamos assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M tentar adivinhar a peça de roupa  e 

depois vamos fazer a atividade do workbook page 64 junto com a teacher. 

 

TEATRO:  

 

O Entrevistador de Coisas - continuação 

 

Hoje é dia de continuarmos a nossa brincadeira do Entrevistador de Coisas! 

Você já escolheu em qual objeto, em qual coisa você irá se transformar?  

Senhor Coisa, Senhorita Coisa,  

Atenção, transformação porque vem pergunta de montão! 

A nossa entrevista de coisas já vai começar!!! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M

