
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 28 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 em Canções 
 

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

algumas características textuais. 
 

Neste capítulo, estamos conhecendo muitos trava línguas, eles estão nas brincadeiras, nos 

textos com palavras repetidas e nas canções. 

Na página 52, vamos conhecer uma canção com muitos trava línguas. 

Vai ser um grande desafio! 

Vamos assistir o vídeo e ver como este grupo conseguiu este grande desafio. 

Vamos lá! 

https://youtu.be/ZGWWq9mWf_E 

Agora que conhecemos a canção, vamos responder as perguntas sobre este trava língua que 

foi de embolar a língua mesmo! 

E não paramos por aqui, vocês podem continuar com os trava língua na página 49 para fazer 

depois da aula online. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Diversidade Cultural e Religiosa 

 

Objetivo: Reconhecer e respeitar às deferentes culturas religiosas. 

 

Cada pessoa é de um jeito e cada família tem seus costumes. 

Vamos conhecer na página 300, diferentes culturas religiosas espalhadas pelo mundo. 

Fazer novas descobertas é muito importante, pois estamos aprendendo sobre a diversidade. 

Agora vamos colocar nossos conhecimentos de detetives em prática. 

Na página 302 vamos fazer descobertas sobre as características físicas de nossos familiares 

ou colegas da sala de aula. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Atividades Finais. 

OBJETIVO: Estimar quantidades, construir situações problemas e resolver operações 

matemáticas. 

https://youtu.be/ZGWWq9mWf_E


Estamos chegando ao final do capítulo 8 de matemática, agora é a hora de colocar nossos 

conhecimentos matemáticos m prática, vamos lá! 

Na página 137 vamos observar e estimar a quantidade de maçãs. Mas atenção não podemos 

contar! 

Agora vamos juntos construir uma situação problema. 

Na página 138, temos uma operação matemática e vamos construir uma situação problema 

usando esta operação matemática. 

Vai ser muito interessante!  

 

English time:  

Good Morning 

Estamos falando sobre Clothes não é mesmo. 

Hoje vamos assistir o vídeo Get Dressed for the Day Song | The Singing Walrus - YouTube 

Agora vamos pegar o Student Book e abrir na página 62 e fazer a atividade com a Teacher. 

 

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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

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

e tronco. 

- ATIVIDADES: 

1. Imagem em ação: 

Os alunos irão escrever em um pedaço de papel alguns animais e colocaram dentro de um 

saco. O professor fará mímica sobre o que estiver escrito no papel e os alunos tentarão 

adivinhar de que animal se trata. 

 

AGENDA PARA CASA: Para fazer com a orientação de um familiar. 
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ALUNOS DO ONLINE – Imprimir para amanhã a atividade TRAVA-

LÍNGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

