
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vamos para mais uma semana repleta de aprendizagens e muita diversão. 

Juntos vamos aprender um pouco mais sobre as características  

de cada ser humano e sempre lembrando que devemos respeitar cada uma da 

maneira como esta pessoa é. 

Então vamos lá! 

 

 

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: 27 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 R. 

O Rato roeu a roupa do Rei de Roma... 

Vocês se lembram desta trava língua? 

Hoje na nossa aula, vamos ver bastante vezes esta letra, a letra R 

No modulo nas páginas 46 e 47 vamos encontrar muitas palavras escritas com a letra R. 

Organizar uma lista de palavras que também tem a letra que estamos trabalhando hoje. 

Vai ser muito divertido e interessante, você não pode ficar fora dessa! 

Agora é a sua vez de colocar os conhecimentos em prática, na página 48 tem duas atividades 

muito interessantes, você pode fazer depois da aula online. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia  

ATIVIDADE: Observando os ritmos da Natureza- Dia e Noite 

OBJETIVO: Conhecer e identificar as atividade que realizamos durante o dia e a noite e o 

movimento de rotação. 

Quando chega a hora de dormir, nosso corpo já está precisando descansar, pois realizamos 

muitas atividades durante o dia. 

Na manhã seguinte, acordamos cheios de disposição para realizar as atividades que 

preenchem nosso dia. 

Vamos assistir um vídeo muito legal, e logo vocês vão descobrir sobre o que vamos estudar 

hoje. 

https://youtu.be/Nux_3PVdo9U 

Descobriram? 

Vamos fazer muitas descobertas iniciando o capítulo 9 nas páginas 272 e 273. 

Agora vamos aprender uma pouco mais sobre o dia e a noite nas páginas 274 e 275. 

 

https://youtu.be/Nux_3PVdo9U


ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADES: Características das Famílias 

 

OBJETIVOS: Reconhecer que cada família tem suas características, respeitar e valorizar 

as diferenças.  

 

Cada dia das nossas aulas de história, estamos fazendo descobertas sobre as famílias. 

Aprendemos sobre as características das famílias antigas e atuais, conhecemos os 

familiares da turma do Eleva. 

E agora na página 220 vamos compreender que cada família tem suas características 

próprias e que identificamos estas características em nossos antepassados. 

Depois de fazer estas maravilhosas descobertas, vamos conhecer uma historinha linda. 

https://youtu.be/D9xZU0xbaMQ 

Agora que conhecemos esta linda história, vamos realizar a leitura da página 221. 

Vai ser muito delicioso!  

 

English time:  

Good Morning 

How are you today 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras OW e OU juntas. Vamos 

ver o vídeo  

The Sound of Ou/Ow - Diphthong 'ou/ow' - Long Vowel 'ou/ow' - English4abc - Phonics 

song - YouTube 

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 

 

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

Linguagem - página.48 

 

 

https://youtu.be/D9xZU0xbaMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=i-6i0INcX40
https://www.youtube.com/watch?v=i-6i0INcX40

