
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 17 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-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 

 

ATIVIDADES: Conhecendo o Origami 

 

OBJETIVOS: Conhecer e realizar o origami desenvolvendo e ampliando a percepção 

espaço forma. 

 

A turminha do Eleva nos convida a ajuda-los a resolver alguns desafios com Origami 

bem interessantes.  

Vamos lá?  

Deixe uma dica especial, com um tutorial que pode ser utilizado para realizarmos 

nosso origami.  

https://youtu.be/SBWrr2mP7Oc 

   

Depois, leia com atenção e observe cada detalhe nas imagens e nas informações 

deixadas na página 134 do módulo 3.  

Vamos aprender juntos esta arte oriental. 

Venha junto com a pró e a turma do Eleva resolver este desafios  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADES: Espaços Privados e Públicos 

 

OBJETIVOS: Identificar e reconhecer as principais características de um espaço 

público e privado observando as obras de paisagismo de Roberto Burle Marx.  
 

Observar espaços públicos planejados pelo paisagista Roberto Burle Marx vai ser 

muito divertido, não é mesmo? 

Mas quem é este paisagista? 

Agora iremos saber um pouquinho sobre sua vida e os principais paisagismos em 

espaços públicos planejado com o vídeo que deixei para vocês. 

https://youtu.be/olys5utV_IQ 

https://youtu.be/SBWrr2mP7Oc
https://youtu.be/olys5utV_IQ


Agora iremos dialogar sobre todas as curiosidades apreciadas no vídeo e realizar os 

desafios nas páginas 263 e 264 do módulo 3. 

Depois da aula online vocês poderão realizar na página 265 vai ser muito legal.  

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 
 

OBJETIVO: Apreciar os contos de fadas e desenvolver a habilidade de leitura. 
 

A MAGIA ESTÁ NO AR! PIRLIMPIMPIM! 

Ciranda virtual, ciranda virtual!    

Hoje iremos apreciar na ciranda: a contação do conto “Rapunzel”, pelo Varal de 

história. 

Na nossa aula híbrida este momento será muito divertido, pois todos deverão está com 

um brinquedo e procurar um lugar confortável para apreciar este momento. 

Vamos construir uma memória inesquecível.   

Vamos assistir ao vídeo e juntos construir a ilustração da parte preferida. 

Segue o link da nossa história. Pirlimpimpim! 

https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk 

 

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

1. Geografia – Módulo p. 265 

 

English time:  
Good Morning 

Hoje vamos assistir uma história Froggy gets dressed! 

Depois vamos jogar Quizziz e revisar Body Parts and Clothes. 

 

Momento LIV: 

 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana, convidamos vocês para construírem um cartaz junto com as crianças 

(pode unir folhas de ofício, folhas de caderno, usar uma cartolina ou qualquer outro 

material disponível). Neste cartaz vocês contarão através de imagens (desenhos 

feitos pelas crianças, fotos, ou imagens recortadas) as pequenas e grandes alegrias 

que vocês têm vivenciado ou já vivenciaram em família, como por exemplo: o dia na 

https://youtu.be/WNk6sQt1Wxk


praia, o almoço em família, a contação de histórias antes de dormir, o filme ou desenho 

que assistiram juntos, entre outros. Busquem destacar com eles os momentos 

positivos e considerem que as alegrias estão presentes não só nos momentos 

grandiosos, mas também nos mais simples, como um café da manhã compartilhado em 

família ou um abraço afetuoso antes de dormir.  

Assim, embaixo de cada imagem destaque a emoção presente naquele momento (amor, 

alegria, contentamento, calma, medo, entre outras)  

Se puder, compartilhe este trabalho com a gente aqui no Google Classroom. Vamos 

adorar ver a produção de vocês.  

Para contextualizar com a atividade segue abaixo o vídeo musical das pequenas 

alegrias. Aproveite para cantar e dançar com eles.  

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

Até a próxima! 

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

