
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 15 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 
 

ATIVIDADE: Trava- língua. 

 

OBJETIVO: Desenvolver a leitura e oralidade, ampliando o gênero textual trava-

línguas localizando palavras repetidas.  

 

Vocês conseguem imaginar uma brincadeira com palavras? 

É o trava-língua! 

Eu nem imagino quantas palavras podem se repetir quando brincamos com o trava-

língua. 

Na página 38, vamos conhecer alguns e descobrir como tem características bem 

diferentes este portador textual. 

Atenção, vamos continuar fazendo descobertas na página 39 e assistir ao vídeo 

indicado pela turma do Eleva com o livro: “Quem lê com pressa tropeça” do autor Elias 

José. 

https://youtu.be/PUr_Y7uDxBY 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Figuras Planas 

 

Objetivos: Conhecer e identificar as principais figuras planas. 
 

Olá detetives! 

Na nossa aula de hoje, vamos ajudar Duda, Beca, Nina, Torugo a identificar algumas 

figuras planas. 

Para isso é necessário que vocês peguem o módulo 3 e solucionem mais um desafio nas 

páginas: 128 e 129. 

Vamos desvendar estes mistérios realizando as atividades e compartilhando na aula 

híbrida. 

https://youtu.be/PUr_Y7uDxBY


Extrapolando a aula não esqueçam de assistir o link que as crianças do Eleva 

disponibilizaram sobre as formas com a turma da MiKa!  

https://youtu.be/co_p2-x9QJk 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

OBJETIVO: Conhecer tipos de família realizando a comparação em épocas diferentes 

por meio da fotografia. 
 

Crianças, hoje na nossa aula híbrida, iremos continuar a conversar sobre o sentimento 

que a família deve cultivar. 

Quando iniciamos nosso módulo 3, conhecemos todas as famílias da turma do Eleva e o 

sentimento de carinho que cada um disponibilizava para os membros familiares. 

Agora iremos observar fotografia de famílias em diversas épocas.  

O que mudou hoje em dia no núcleo familiar? 

Houve mudanças? Quais? 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar a página 186 do 

módulo 3. 

Extrapolando a aula vamos assistir ao link que conta uma história muito legal sobre as 

famílias antigas e atuais. 

https://youtu.be/GfFxoL3O2Ko 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Depois da aula online, vocês podem realizar as páginas 187 para continuar fazer outras 

descobertas.  
 

English time:  

Good Morning 

How are you today 

Hoje vamos começar a aula jogando Hangman. 

Depois vamos fazer uma atividade de escrita. 

Vamos abrir o caderno de desenho. A teacher vai mostrar algumas clothes e vamos 

escrever os nomes. Cada um pode escrever do jeito que lembrar. 

 

 

https://youtu.be/co_p2-x9QJk
https://youtu.be/GfFxoL3O2Ko


 

Música:  

 

OBJETIVO 

Cantar notas sol, mi e lá. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras musicais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de gestos e movimentos corporais, as crianças cantarão as notas sol, mi e 

lá solfejando-as e experimentando as possibilidades dos intervalos. Junto as notas 

também o ritmo será reproduzido com frases já trabalhadas. A turma apreciará peça 

de Bach para violoncello. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0 

Hoje vamos de violoncello. 

 

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

1. História – Módulo p. 187 

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 

 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

