
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 14 DE SETEMBRO DE 2021– TERÇA-FEIRA 

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

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

ATIVIDADE: Trava-Línguas 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual, realizando leitura do mesmo e 

identificando algumas características textuais. 

Olá detetives! 

A turma do Eleva está aprendendo brincar com trava- línguas. 

Isso mesmo! 

No modulo 3 nas páginas 34 e 35 iremos apreciar o planejamento para o capítulo 8. 

Desta vez vamos estudar junto com a turma, descobrir quais são os trava-línguas que 

eles deixaram para todos nós. 

Nesta aula vamos realizar a atividade da página 36, mas antes vamos brincar com o 

trava-língua que Nina deixou com o vídeo abaixo. 

https://youtu.be/Cauc_1R-kps 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Revisão 

 

Objetivo: Reconhecer a importância dos cuidados pessoais para a saúde do corpo. 

 

Detetives estamos com um desafio em palavras cruzadas sobre os hábitos de higiene! 

Hoje na nossa aula vamos revisar um assunto muito importante, os cuidados que devemos 

ter com nossa higiene corporal. 

Vocês escovam direitinhos os dentes? 

Quantas vezes por dia vocês escovam os dentes, tomam banho e fazem atividade 

físicas? 

Cuidar da saúde bucal é fundamental para ter um lindo sorriso. 

Vamos fazer todas estas descobertas na página 347. 

Vamos lá!! 

 

https://youtu.be/Cauc_1R-kps


 

ATIVIDADE DE CASA 
Como este assunto está muito interessante, depois da aula online vocês vão fazer a 

leitura e o registro da página 346, 348 e 349. 

 

ATIVIDADE: Situações problemas 

 

OBJETIVO: utilizar estratégias para a solução de situações problemas. 
 

Ei amigos! 

Vocês estão preparados para os desafios de matemática? 

A turminha do Eleva está precisando da nossa ajuda, eles precisam resolver uma 

situação de desafio. Como podemos ajudá-los? 

Vamos realizar as páginas 126 e 127 e fazer grandes descobertas. 

Como está turminha é bem esperta e adoram os desafios da matemática vamos 

compartilhar nossas ideias na aula híbrida.  

 

English time:  
Good Morning 

 

Estamos falando sobre Clothes não é mesmo. 

Hoje vamos assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU 

Agora vamos pensar nas roupas que usamos quando está HOT ou COLD. 

Vamos pegar o caderno de desenho e dividir em duas partes. Em cada uma vamos 

escrever HOT, COLD e fazer um boneco com as roupas de acordo com a temperatura. 

 

Movimento: 
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Papel; 

- Hidrocor (azul, vermelho, amarelo e verde). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU


- ATIVIDADES: 

- Jogo da Memória: 

  

Será mostrada aos alunos uma sequência de cores onde haverá um tempo para a 

memorização da ordem. Posteriormente, serão realizados movimentos e atividades, e ao 

sinal do professor, os alunos terão que parar e repetir no papel a sequência de cores. 

 

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

1. Ciências – Módulo p. 346, 348 e 349  

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

giz de cera e folha de papel ofício para confecção de um origami 

 

 


