
 
 

 

Brincar faz bem! 

“Eu gosto mesmo é de brincar...  

Pular, correr, jogar bola 

Eu sou criança! 

Eu gosto mesmo é de brincar... 

Dançar, cantar, pular, saltar 

Escorregar, rodopiar, criar, 

construir, colorir... 

Eu sou criança!” 

 

A semana da criança está chegando aqui na escola Mendel! Por isso, 

organizamos uma programação muito especial e divertida para todos vocês! 

Fiquem antenados nos materiais necessários para fazer parte da nossa rotina 

 

Com carinho: 

Equipe Mendel 

 

11/10 – Segunda Feira  

Festa do Pijama 

Muita brincadeira e Imaginação! 

 

✨💖✨💖 Crianças no presencial  precisarão levar: 

✅ Módulo 3; 

✅ Estojo.  

✅ Travesseiro, colchonete ou edredom, ursinho,  um cobertor ,um lençol e lanterna. 

✅ LANCHE, BRINQUEDO, SUA GARRAFINHA COM ÁGUA E MÁSCARA EXTRA. 😉 

✅Traje: Pijama, pantufa 

😘😘😘😘😘❤  
 

✨💖✨💖 Crianças que estarão no online: 

✨💖✨💖 

✅ Módulo 3; 

✅ Estojo.  

✅ Organizar uma cabaninha (improviso) com: travesseiro, colchonete ou edredom,  

ursinho, coberta, lençol e lanterna 

✅ Brinquedo 

✅Traje: Pijama e pantufa 

😍❤ ❤ 🎯 



13/10 – Quarta- Feira 

Festa do brinquedo com oficina das pipas de sacolas plásticas e confecção do 

bilboquê. 

Neste dia teremos uma deliciosa festa dos brinquedos, com oficina de construção 

de pipa com sacola plástica e barbante. 

 

✨💖✨💖 Crianças no presencial  precisarão levar: 

 

✅ Módulo 3; 

✅ Estojo.  

✅ Sacola plástica, garrafa pet ou copo descartável e barbantes.  

✅ LANCHE (piquenique – individual em área aberta), BRINQUEDO, SUA GARRAFINHA 

COM ÁGUA E MÁSCARA  EXTRA .😉 

✅Traje: Livre e de banho (biquíni ou sunga por baixo da roupa, objetos de uso pessoal 

(toalha, pente..), roupa e máscaras extras, sacola plástica para roupa molhada. 

😘😘😘😘😘❤  

 

✨💖✨💖  Crianças que estarão no online: 

 

✅ Módulo 3; 

✅ Estojo.  

✅ sacola plástica, garrafa pet ou copo descartável e barbantes. 

✅ LANCHE, BRINQUEDO, SUA GARRAFINHA COM ÁGUA E MÁSCARA  EXTRA .😉 

✅Traje: Livre  

😘😘😘😘😘❤  
 

14/10 – Quinta- Feira 

Dia da Fantasia e do cabelo Maluco 

Uma tarde inteirinha com fantasia, diversões e com a criatividade do cabelo 

maluco! 

 

✨💖✨💖   Crianças no presencial  precisarão levar: 

 

✅ Módulo 3; 

✅ Estojo.  

✅Brinquedo 

✅ LANCHE ,  SUA GARRAFINHA COM ÁGUA E MÁSCARA  EXTRA .😉 

✅Traje: Fantasia e cabelo maluco 

😘😘😘😘😘❤  

 

✨💖✨💖 Crianças que estarão no online: 

 



✅ Módulo 3; 

✅ Estojo,  

✅ Brinquedo,  

✅ LANCHE, SUA GARRAFINHA COM ÁGUA E MÁSCARA EXTRA. 😉 

✅ Traje: Fantasia e cabelo maluco 

😘😘😘😘😘❤  

 

 

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  
 

DATA: 11 de Outubro 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 - História 
 

ATIVIDADE: Festa do pijama 
 

OBJETIVO: Integrar as crianças, realizando brincadeiras, simulações de períodos do 

dia, leitura e atividades que possibilitem aprendizagens e descontração. 



Vamos montar nossa cabana utilizando a mesinha da sala? 

E quem está em casa pode montar também utilizando a criatividade... Debaixo de uma 

mesa pode ficar legal!  

A festa irá começar com música mais agitadas no ambiente mais escurinho, na qual 

utilizaremos lanternas e brincaremos de fazer “estatua encantada”.  

https://youtu.be/p0VE_UuxmdA 

Depois prosseguiremos deixando as crianças mais calmas, quando iremos simular o sono 

já batendo nas cabanas.  

https://youtu.be/ULTf0HFgH18 

Uma ideia legal para este momento mais relax é uma simulação de um SPA com os amigos.   

Neste momento iremos passar suavemente a ponta de um lenço nos cabelos simulando o 

vento... 

Vamos dá asas à imaginação... 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa -Geografia 

 

ATIVIDADE: Monstro das cores 

 

OBJETIVO: Identificar as mudanças de sentimentos no convívio com o outro, por meio 

da ludicidade do conto e oficina de construção de máscaras.  

Sonhar no nosso acampamento é muito gostoso. Não é mesmo? 

Vamos pensar em uma história que fala sobre todas emoções que sentimos ao conviver na 

escola e na sociedade. 

E vocês sabiam que este conto iremos assistir debaixo de um delicioso cobertor! 

Então vamos lá 

https://youtu.be/AEmG6_cVe44 

Agora, irmos ter um desafio sobre a construção do monstrinho que nós iremos colocar na 

nossa cabana. 

Você não pode perder! 

Mãos à obra, já! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia/ Linguagem 
 

ATIVIDADES: Revisão 

OBJETIVOS: Reconhecer as condições atmosféricas e revisar conteúdos visto neste 

capítulo. 

 

https://youtu.be/p0VE_UuxmdA
https://youtu.be/ULTf0HFgH18
https://youtu.be/AEmG6_cVe44


Revisar sobre as características das condições atmosféricas que sofre variações nos 

diversos períodos do dia.  

Agora que estamos bem sabidos sobre este assunto, chegou a sua vez. Na página 283 e 

284 iremos desenvolver os desafios nas atividades sugeridas.  

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 285. 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

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

História – página 285 

 
 


