
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 1o ANO A - B 
 

DATA: 16 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: Figuras Planas 

 

Objetivos: Conhecer, comparar e identificar as principais figuras planas nas 

obras de Kandisnsky e em grupos de sólidos geométricos. 
 

Criançada, hoje iremos apreciar as obras de artes de Wallssily Kandisnsky! 

Isso mesmo! 

A turma do Eleva está fazendo apreciações com as obras de arte deste artista e 

descobriu que ele utiliza formas geométricas. 

Vamos apreciar alguns quadros na página 130 e link que irá complementar a nossa 

observação. 

https://youtu.be/unCQeWyCHWo 

Agora vamos realizar o desafio da página 131 na nossa aula híbrida e ajudar Duda, 

Beca, Nina, Torugo a identificar algumas figuras planas. 

Espero todos vocês! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Pessoas de todos os tipos 

 

OBJETIVO: Identificar, relembrar e dialogar sobrea convivência com vários tipos de 

pessoas.  

 

A turma do Eleva veio para conversarmos sobre os diversos tipos de pessoas que 

convivemos diariamente?  

Nas páginas 290 e 291 iremos estreitar nosso dialogo observando as ilustrações do 

capítulo 7 do módulo 3. 

Vamos refletir sobre as características individuais e convivência diária com pessoas 

que são diferentes, que pensam diferente e convivem diariamente conosco. 

Depois eles lançam um questionamento: 

https://youtu.be/unCQeWyCHWo


Quem já assistiu ao filme: “Wifi Ralph”? 

Agora iremos assistir o trailer e conversamos sobre as nossas impressões. 

https://youtu.be/_Q0qHkFoc8Y 

Vamos lá! 

Depois de apreciarmos ao trailer poderemos realizar o desafio da página 292. 

Preparados? 

Vamos compartilhar nossas experiências! 

 

ATIVIDADE DE CASA 

Depois da aula online, vocês podem realizar as páginas 293 para continuar 

a fazer outras descobertas.  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão  

 

OBJETIVO: Revisar tipos de hábitos familiares realizando a comparação em épocas 

diferentes por meio da fotografia. 
 

Amigos! É hora do diálogo sobre a família! 

Na nossa aula híbrida, iremos continuar a conversar sobre os hábitos familiares que 

são cultivados até hoje. 

Isso mesmo! 

O hábito do jantar, do almoçar, das reuniões... 

Quando iniciamos nosso módulo 3, falamos sobre famílias antigas e modernas e todas 

levam o sentimento de carinho e as tradições de uma época. 

Agora iremos observar fotografia de famílias em diversas épocas.  

O que mudou hoje em dia no hábito familiar moderno? 

Houve mudanças? Quais? 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar a páginas 188 e 189 

do módulo 3. 

 

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

1. Ciências – Módulo p. 293 

2. Para amanhã, 17/09, vocês irão precisar separar: lápis de cor, 

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

origami 

https://youtu.be/_Q0qHkFoc8Y


 

English time:  
 

Good Morning 

Hoje vamos brincar de Estilistas. Vamos pegar nossas folhas coloridas, desenhar 

pecas de roupas, recortar e colar no Caderno de Desenho. 

 

 

Teatro:  

A Personagem Preferida 

 

 

Alô! Alô, galerinha! 

Nas aulas passadas o Entrevistador Charles fez um monte de perguntas 

divertidas e objetos variados ganharam vida! Nós também fizemos nossas perguntas, 

escolhemos as nossas transformações, viramos diversos objetos e respondemos na 

entrevista com muita criatividade! Foi muito legal!  

No nosso encontro de hoje queremos saber as personagens preferidas de vocês! 

Faremos algumas perguntas, pediremos dicas, vocês podem fazer mímicas, cantar um 

trecho da música da personagem (se tiver) e nós tentaremos adivinhar...  Opa! 

Embarcaremos no mundo mágico de cada personagem descoberta/revelada. 

Beijocas da Pró Cami que confessa que tem preferência por muitas personagens!!! 

Difícil escolher uma só… Mas na aula contarei mais sobre isso! 

 

 

 


