
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meus amores, nesta semana vamos realizar uma grande aventura! 

Vamos fazer muitas descobertas, aprender sobre receitas e muitas outras 

novidades. 

Nós esperamos por vocês para mergulhar nesta maravilhosa viagem. 

 

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: 01 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-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: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: O gigante. 

 

OBJETIVO: Desenvolver a leitura e oralidade, identificar e localizar informações com 

a letra maiúscula.  

 

Vocês conseguem imaginar a fome de um gigante? 

Eu nem imagino quantas coisas ele comeria. 

Na página 23, vamos conhecer uma canção e descobrir quem é este gigante. 

Atenção, vamos continuar fazendo descobertas na página 24 também. 

Vocês querem saber quem é este gigante? 

Vamos assistir o vídeo e fazer esta descoberta. 

https://youtu.be/2BFhDrneU0M 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Como este assunto está muito interessante, depois da aula online vocês vão fazer o 

registro da página 22 e enviar uma foto para pró dar uma olhadinha.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 
 

ATIVIDADE: Atividades Finais 

 

Objetivos: Identificar as operações matemáticas, apresentar estratégias de 

pensamentos. 

 

Chegou a hora de Super Desafios 

Vocês gostam de desafios? 

Eu ouvi um sim? 

Na página 110 vamos realizar uma atividade muito legal, precisamos ajudar Beca a fazer 

uma soma. E como vocês são muito bom nisto, disse á ela que vamos ajuda-la. 

https://youtu.be/2BFhDrneU0M


E não para por aí não, tem mais desafios na página 111, vai ser muito divertido fazermos 

operações matemáticas com o sistema monetário. 

Vamos nessa! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História – Projeto CIRMEN  
 

ATIVIDADE: Professor e outros profissionais da escola 

 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer a importância de cada membro da escola.  

 

Para tudo acontecer em nossas aulas, o professor prepara tudo com antecedência.  

E vocês sabiam que existe um dia que comemoramos o Dia do Professor? 

Isso mesmo, vamos conhecer qual é a data que comemoramos o Dia do Professor na 

página 208. 

Quem aí gosta de cruzadinhas? 

Eu gosto muito, então vamos colocar a mão na massa e fazer a cruzadinha da página 209. 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Depois da aula online, vocês podem realizar as páginas 210 e 211 para fechar o capítulo 

com chave de ouro.  
 

English time:  

Good Morning 

Hoje vamos assistir uma história de uma Little Sock.  

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

Agora vamos abrir o Workbook na página 62 e fazer a atividade com a Teacher. 

Vamos ter uma Crazy Hat Friday! Na sexta feira poderemos usar um chapéu que 

gostamos e podemos até decorar ele. 

 

Música:  

 

OBJETIVO 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras de compositores mundiais. 

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


METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides, o professor colocará no quadro a música já produzido e 

compassos novos em branco para serem preenchidos. Para elaboração da letra a 

sugestão será que as frases sejam apoiadas nos pontos fortes das frases rítmicas, 

observando a métrica.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/P1H4ds6gJ3o 

Vamos assistir a orquestra do Mickey Mouse. 

 

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

1. Língua Portuguesa – Módulo p. 22 

2. História – Módulo p. 210 e 211 

https://youtu.be/P1H4ds6gJ3o

