
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 03 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-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: Matemática 

 

ATIVIDADES: Sistema Monetário-revisão 

 

OBJETIVOS: Conhecer o nosso sistema monetário 

 

Estamos finalizando o capítulo 7 na área de Matemática, foram muitas novidade que 

aprendemos neste capítulo. 

Conhecemos o sistema monetário brasileiro e hoje vamos descobrir como o nosso 

dinheiro é feito. 

Vamos assistir um vídeo que explica tudo sobre a confecção do nosso dinheiro. 

https://youtu.be/6aolLKTHo-I 

Para fechar este capítulo com chave de ouro, depois da aula online vocês podem realizar 

as páginas114 e 115, estão bem interessantes. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADES: Espaços Privados e Públicos 

 

OBJETIVOS: Identificar  
 

Passear com a família e os amigos é muito divertido, não é mesmo? 

Quando vamos passear existem lugares que não é necessário pagar para usar, já outros 

é necessário, comprar um ingresso para poder entrar. 

Então se prepare que na nossa aula de hoje, vamos conversar sobre espaços públicos e 

privados lá na página 257 e 258. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

https://youtu.be/6aolLKTHo-I


OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  
 

Hoje é sexta-feira dia de? 

CIRANDA LITERÁRIA! 

Hoje nossa Ciranda vai falar de um assunto muito legal, as fases da vida. 

Isso mesmo que você ouviu. 

Como estamos falando sobre Família e falamos sobre fases do crescimento, vamos no 

divertir com este tema. 

 

Agora preste Atenção. 

Para a próxima semana, vocês iram construir a sua linha do tempo, com fotos, 

desenhos e imagens mostrando como vocês eram e como estão agora. 

Esta construção será para o nosso projeto. 

Então, mãos à obra. 

A apresentação será na sexta-feira da próxima semana, os alunos que estão 

presencialmente, podem trazer para apresentar aos seus colegas. 

 

 English time:  

 
Good Morning 

Today is Crazy Hat Friday!! Vamos ver nossos chapéus malucos. 

Cada um pode mostrar e desfilar o seu. 

Vamos assistir a continuação da história da Little Sock. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkyjAfBC7II 

 

Momento LIV: 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Estamos entrando no mês que se inicia a primavera. Que tal celebrarmos toda a alegria 

que ela nos traz? 

Vamos conhecer a história do Girassol, e como ele faz para se adaptar quando o dia está 

nublado, conforme segue o vídeo abaixo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4 

https://www.youtube.com/watch?v=NkyjAfBC7II


Após assistir ao vídeo, dialogue em família sobre a história, conforme seguem algumas 

sugestões abaixo: 

 

1. O que você achou da história? 

2. O que você entendeu? 

3. Quando o girassol não encontra a luz do sol, onde ele busca energia? 

4. Por que os girassóis são conhecidos como as flores da alegria? 

5. E você quando está triste, já experimentou fazer como o girassol, buscar o carinho, 

a amizade e o amor de outra pessoa para se alegrar também? Ou já fez ao contrário, 

acolheu e cuidou de alguém quando estava triste? 

 

Ao final, faça um desenho sobre o girassol, a flor da alegria.  

 

Se quiser, compartilhe conosco suas respostas e seu desenho aqui no google classroom. 

Vamos adorar receber! 

 

 

 

 

 

 

 

 


