
 
 

 

Crianças, tem cheiro de flores no ar? 

Estamos em uma semana muito especial, 

pois é comemorado o início da primavera! 

Vocês farão muitas descobertas com as 

nossas híbridas e as atividades realizadas 

juntos e individualmente. 

Estamos esperando vocês com o coração 

florido e 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: 20 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: Trava-Línguas 

 

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

identificando algumas características textuais e consciência fonológica da letra p. 

Olá Crianças! 

Quem vai brincar com trava-línguas? 

A turma do Eleva está aprendendo brincar com trava- línguas e descobriram que está 

faltando a letra P. 

Isso mesmo! 

No modulo 3 nas páginas 40 e 41 iremos brincar e realizar os desafios com o trava-

línguas. 

Desta vez vamos estudar junto com a turma, descobrir quais são as letras que estão 

faltando. 

Mas, agora vamos brincar com o trava-língua que Nina deixou com o vídeo abaixo. 

https://youtu.be/MPTzebeLx1k 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia - CIRMEN 
 

ATIVIDADE: Revisão  

 

OBJETIVO: Revisar os espaços públicos e privados de lazer e sua funcionalidade. 

Amigos observar os espaços de lazer é bom demais! Precisamos ficar atentos aos 

cuidados e brincadeiras que podemos realizar em cada espaço público e privado. 

Como podemos usá-lo? 

Na nossa escola quais os cuidados que devemos ter ao utilizar as áreas de lazer? 

Quais são os cuidados que vocês têm ao brincar?  

E nas praças, todas as pessoas poderão brincar obedecendo os mesmos cuidados?  

https://youtu.be/MPTzebeLx1k


No módulo 3 na página 267 e 268 iremos realizar atividades que nos convidam ao 

diálogo e a reflexão para podermos brincar com cuidados nos espaços públicos e 

privados. 

Vamos fazer estas descobertas? 

Vamos lá! 

 

Depois da nossa aula online, vocês podem realizar a página 266 construindo um 

desenho sobre a área de lazer que vocês mais gosta. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADES: Revisão 

 

OBJETIVOS: Revisar os principais tópicos aprendidos no capitulo 7.  

 

Detetives, vamos revisar os tópicos apresentados no capítulo 7 do módulo 3? 

Iremos observar e completar o esquema das páginas 190 e 191.  

Agora iremos explorar um pouquinho sobre a importância da família suas 

características, famílias antigas e modernas, hábitos familiares e sua importância na 

convivência social. 

Agora, vale a pena de ver de novo uma música sobre a família com o vídeo, que deixe 

para vocês, ilustrando e relembrando o conteúdo deste capítulo. 

https://youtu.be/-P06k_x5-IE 

 

English time:  
Hello Kids, 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Z! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoWS3UmHL6Q  Agora vamos para o caderno de 

desenho e desenhar algumas coisas com a letra Z. 

 

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

1. Geografia – Módulo p. 266  

https://youtu.be/-P06k_x5-IE
https://www.youtube.com/watch?v=qoWS3UmHL6Q

