
 
 

 

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 

DATA: 14 de outubro de 2021 – QUINTA-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: História/ Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Festa da Fantasia e cabelo Maluco 

OBJETIVO: Construir a criatividade e imaginação respeitando a diferença no convívio 

coletivo. 



Hoje nossa festa temática para brincar com a criatividade e com a imaginação será: 

• Dia da Fantasia; 

• Dia do Cabelo Maluco; 

Vamos construir um desfile animado ao som das músicas e caretas! 

Brincar de “Estátua” e “Estátua com Caretas” 

Para brincar: As crianças do grupo irão desfilar e quando a música parar... Olha a 

careta!  

https://youtu.be/rx84iG0qn_I 

Agora que o desfile foi um sucesso iremos continuar nossa festança com a 

brincadeira: 

 

Que som é esse? 

Para brincar: uma pessoa fica encarregada de faz um som com a boca, ou com mãos, 

dedos, e as crianças participantes tentam descobrir o que é. Dicas: os sons podem ser 

de animais, barulhos da natureza, vale usar a criatividade! E deixe que os participantes 

se revezem entre imitação e adivinhação. 
  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Revisar conteúdos realizados neste capítulo. 
 

Vocês se lembram que estudamos neste capitulo os direitos humanos? Conhecemos um 

pouco sobre os direitos e deveres dos cidadãos? 

Isso mesmo, quem falou sobre o ECA também acertou! 

Como “O Estatuto da criança e do adolescente” é importante na sociedade. 

Agora vamos colocar todo nosso conhecimento em prática na página 324 e 325 com 

novos desafios. 

Mãos à obra! 

 

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

Matemática- página: 80 e 83 

 

English time: Ver aula no Classroom 

 

 

 

 

https://youtu.be/rx84iG0qn_I


TEATRO:  

 

Farra dos Personagens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje é dia de folia!!!! 

Depois de tanta brincadeira e descobertas de personagens variados vamos colocar 

nossos personagens para dançar? 

Te convidamos para a FARRA DOS PERSONAGENS! Vamos fazer uma grande festa!  

Escolha um personagem, monte sua fantasia/figurino com o que tiver em casa e vamos 

nos divertir muito! Oba!!!!! 

Já estou escolhendo qual o personagem que irei me fantasiar! 

Beijinhos, 

Pró Cami. 

 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 


