
 

 
 

 

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: 24 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: Revisão 

 

OBJETIVOS: Revisar os principais tópicos aprendidos no capitulo 8.  
 

Detetives, vamos revisar os tópicos apresentados no capítulo 8 do módulo 3? 

Iremos observar e completar o esquema das páginas 270 e 271.  

Agora iremos explorar um pouquinho sobre os principais espaços públicos e privados 

suas características e importância na convivência social. 

Agora, vale a pena de ver de novo as curiosidades sobre os espaços públicos e privados 

com o vídeo, que deixe para vocês, ilustrando e relembrando o conteúdo deste 

capítulo. 

https://youtu.be/VXiulEZubmQ 

https://youtu.be/SBWrr2mP7Oc
https://youtu.be/VXiulEZubmQ


Depois da aula online vocês poderão realizar na página 269 vai ser muito legal.  

 

ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório literário e desenvolver a curiosidade pelas histórias 

infantis. 
 

Oba crianças, ciranda virtual! 

Hoje temos uma história muito interessante, sobre a primavera de Ziraldo! 

Fiquem bem atentos e participe desse momento mágico da leitura junto com a pró que 

irá colocar o vídeo com a história “A primavera”.  

Após a nossa ciranda virtual, vamos dialogar sobre o conto e construir no caderno de 

desenho a parte da história que você mais gostou e escreva sobre ela. 

 

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

1. Geografia – Módulo p. 269 

 

English time:  
Hello! 

It’s Friday! 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos terminar de 

registrar com lindos desenhos a nossa rotina em cada dia da semana. 

 

Momento LIV: 

 
Olá, famílias! Como vocês estão? 

Entramos na primavera, não é mesmo? 

É tempo de renovação, florescimento, mudanças, transformações, esperança, 

CRESCIMENTO!  

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o 

melhor que pudermos ser. 

 Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a 

ALEGRIA, esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe 

natureza pode nos proporcionar tão bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente como ela desejar.  

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


Segue o link do vídeo musical abaixo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Como ela se sente quando está desfrutando da natureza? 

O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza? 

 

A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? 

O que a natureza espera de nós? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.  

Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela 

nos traz e como a natureza nos faz bem.  

Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as 

benesses da natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no 

jardim, o colorido das flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a 

importância e o valor da natureza e como devemos cuidar dela.  

Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com 

todas as suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!! 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

 

BOM FIM DE SEMANA! 


