
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olá Turminha! 

Estamos em uma semana repleta de novidades! 

Vocês farão pesquisas, irão escrever, ler e saborear vivências muito 

interessantes. 

Agora, se preparem para uma viagem a terra do saber, na qual ser criança é 

uma aventura cheia de experiência. 

Estamos esperando vocês com o coração cheio de alegria! 

 

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 

814h 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 
 

DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Receita. 

 

OBJETIVO: Identificar as características do gênero textual receita e sua 

estrutura.   

  

Como é legal fazer receitas e poder brincar de cozinhado!  

Mas precisamos ficar atentos a organização das partes de uma receita culinária para 

podermos aplicar o modo de fazer. 

Já sabemos que numa receita não pode faltar o título, os ingredientes e o modo de 

fazer! Venha pensar junto com o grupo e realizar a atividade na página 31. 

Para casa, continue seus estudos realizando uma revisão do capitulo que estudamos e 

registre suas descobertas na página 32 e 33.  

Vamos assistir o vídeo e apreciar as dicas das características deste gênero textual 

https://youtu.be/DYy2DDBA0RA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia - CIRMEN 
 

ATIVIDADE: Cuidando dos espaços Públicos e privados  

 

OBJETIVO: Identificar os principais cuidados necessários nos espaços públicos e 

privados de lazer e sua funcionalidade. 

Brincar em espaços diferentes é bom demais! Precisamos ficar atentos aos cuidados 

para melhorar o lazer no espaço público e privado. 

Como podemos usá-lo? 

Na nossa escola que é um espaço privado aonde vocês gostam de brincar?  

Todas as pessoas irão poder frequentar este espaço? 

E neste momento que estamos passando, como vocês estão brincando? 

No módulo 3 na página 261 iremos realizar atividades que relatam cuidados com 

espaço público no lazer. 



Vamos fazer muitas descobertas. 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar a página 262 e propor mais ações 

para um lazer no espaço público com segurança. 

Também podem construir um desenho de lazer no espaço da escola! 

Acesse o link que deixei para vocês e façam novas descobertas. 

https://youtu.be/3jCKn_1LsfA 

 

ATIVIDADE DE CASA 

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 262 junto com um familiar e 

construir um desenho sobre uma área de lazer da sua escola que vocês adoram.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADE: Família.  

 

OBJETIVO: Conhecer, valorizar as diferenças familiares, as características e papeis 

de cada membro familiar. 

Chegou um momento muito especial do diálogo sobre família! Que legal! 

Antes iremos assistir um vídeo sugerido pela turma do Eleva O livro: ”Eu te amo”!  

https://youtu.be/V9lXRzYoryI 

 

Agora iremos realizar as atividades do módulo 3 páginas 184 e 185 e socializar nossas 

experiências em família. 

Não deixe de apreciar uma música muito legal com a “Música Família- Rita Rameh”, 

assiste lá! 

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

 

English time:  
Good Morning 

How are you today 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras CH juntas. Vamos ver 

o vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 

 

 

https://youtu.be/3jCKn_1LsfA
https://youtu.be/V9lXRzYoryI
https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4


AGENDA PARA CASA: Para fazer com a orientação de um familiar. 

1. Geografia – Módulo p. 262 + desenho sobre um espaço de lazer na 

escola. 

2. Português – Módulo p. 32 e 33 (REVISÃO). 

3. Materiais para aula de Ed. Física, amanhã, 14/09 – papel 

A4/ofício, hidrocor nas cores azul, vermelho, amarelo e 

verde 

4. Para Sexta-feira vocês irão precisar separar: lápis de cor, 

hidrocor, giz de cera e folha de papel ofício para confecção de 

um origami. 


