
 
 

 

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 

14h 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: 22 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.  

 

Crianças vocês conseguem imaginar o trava-língua de hoje? 

É  Crocogrilo? 

É cocodrilo? 

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

língua! 

Agora chegou a hora de brincarmos com o trava-língua sugerido no módulo 3. Para a 

brincadeira ficar ainda mais divertida vocês contaram com a dica do vídeo que deixei 

na descrição abaixo. 

https://youtu.be/ADam3MAGHYE 

Vamos brincar! 

Prosseguiremos realizando o desafio na atividade da página 44, assim iremos 

continuar fazendo descobertas. 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Depois da aula online, vocês podem realizar a página 45 para fazer outras descobertas 

 

ATIVIDADE: Situações problemas 

 

OBJETIVO: utilizar estratégias para a solução de situações problemas 

encontrando enunciados. 

 

Criançada hoje é dia de desafio! 

Vocês estão preparados para encontrar enunciados que completem os problemas 

matemáticos no modulo 3? 

https://youtu.be/ADam3MAGHYE


Sim! Que bom! 

A turminha do Eleva está precisando da nossa ajuda, eles precisam resolver uma 

situação de desafio. Como podemos ajudá-los? 

Vamos realizar a página 139 e fazer grandes descobertas. 

Extrapolando a aula deixei mais desafios digitais... 

Vamos lá? 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=597&etapa=1&story=Br

incando+com+os+s%C3%ADmbolos+matem%C3%A1ticos+%2B+e+%3D%C2%A0 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Famílias Atuais 

 

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

diferentes. 

Amigos, hoje na nossa aula híbrida, iremos continuar a conversar sobre a família na 

atualidade. 

Iremos iniciar o capitulo 9 do nosso módulo 3, dialogando e conhecemos todas as 

famílias da turma do Eleva (Lucas, Nina e Beca) 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 apreciar as páginas 212 e 213 

e dialogarmos sobre as ideias deste capitulo e realizar a atividade da página 215. 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Depois da aula online, vocês podem realizar a página 214 para continuar a fazer outras 

descobertas.  

 

English time:  

Hello Kids, 

 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois terminar a nossa arte 

junto com a teacher dos dias da semana. 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=597&etapa=1&story=Brincando+com+os+s%C3%ADmbolos+matem%C3%A1ticos+%2B+e+%3D%C2%A0
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=597&etapa=1&story=Brincando+com+os+s%C3%ADmbolos+matem%C3%A1ticos+%2B+e+%3D%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


Música:  

 

OBJETIVO 

Cantar notas sol, mi e lá. 

Criar acompanhamento com frase contendo colcheias e semínimas. 

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 criando acompanhamento 

para canção infantil. A turma apreciará peça de Bach para flauta transversal. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/6GwfuWhOOdY 

Vamos de flauta transversal hoje? 
 

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

1. História – Módulo p. 214 

2. Língua portuguesa- Módulo p.45 

https://youtu.be/6GwfuWhOOdY

