
 
 

 

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: 21 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 e realizando a consciência fonológica 

da letra R. 

Turminha, vamos brincar de trava-línguas? 

Sim! 

A turma do Eleva está aprendendo brincar com trava- línguas e para aquecermos nossa 

brincadeira deixei um vídeo sobre o trava-língua desafio de hoje. 

https://youtu.be/PXWabZVOi98 

Oba, isso mesmo! 

No modulo 3 nas páginas 42 e 43 iremos brincar com o som que o R tem neste trava-

língua. 

Nesta aula vamos realizar os desafios sugeridos e brincar com o trava-língua da turma 

do Eleva. Ainda não acabou não, ao finalizar a página 43 encontramos mais um trava-

língua, que deixe na descrição abaixo, para apreciarmos e brincarmos de pronunciar 

bem rápido. 

https://youtu.be/krqrD9QzW18 

Vamos lá! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Ser diferente é legal! 

 

Objetivo: Reconhecer e respeitar às diferenças entre os indivíduos na convivência 

social. 

Cada indivíduo é de um jeito não é mesmo? 

Na aula de Ciências de hoje iremos dialogar sobre as diferenças que cada indivíduo 

possui. 

Vamos imaginar um mundo em que todas as pessoas sejam iguais. 

Como seria a convivência entre elas? 

https://youtu.be/PXWabZVOi98
https://youtu.be/krqrD9QzW18


Você gostaria de viver no mundo assim? 

Na página 296 vamos representar os personagens do Eleva com características que os 

tornam únicos e especiais. 

E o desafio continua depois da aula híbrida vocês deverão realizar as páginas 294 e 

295.  

Tem uma música bem legal falando sobre como é bom sermos especiais, assiste lá! 

https://youtu.be/oU0_DKKUfgg 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Situações problemas envolvendo estimativas 

 

OBJETIVO: utilizar estratégias para a solução de situações problemas envolvendo 

estimativas. 
 

Crianças, vamos brincar de fazer estimativas com situações problemas no modulo 3! 

Vocês vão achar muito interessantes os desafios de matemática propostos pela 

turminha do eleva. 

Mas, antes vamos lembrar o que estimativa assistindo um vídeo que deixei na 

descrição abaixo. 

https://youtu.be/rnc6lrUJ0WQ 

Vamos realizar as páginas 137 e 138 e fazer grandes novas descobertas com outras 

situações aditivas. 

Como está turminha é bem esperta e adoram os desafios matemático vamos expor 

nossas ideias na aula híbrida!  

 
English time:  
Hello Kids, 

Hoje vamos falar mais sobre os dias da semana! 

Vamos escutar a musica The days of the week  

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

UQ e depois vamos fazer uma arte junto com a 

teacher dos dias da semana. 

 

 

https://youtu.be/oU0_DKKUfgg
https://youtu.be/rnc6lrUJ0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


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; 

- Lápis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Jogo da memória: 

Será mostrado aos alunos figuras de animais em sequência durante um determinado 

período de tempo e os alunos terão que memorizar e representar no papel a 

sequência vista, mas antes, terão que desenvolver algumas atividades solicitadas 

pelo professor. 

 

 

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

1. Ciências – Módulo p. 294 e 295. 


