
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nossa família é o nosso maior presente, lá temos pessoas que amamos e 

também é o lugar mais seguro do mundo. 

Nesta semana vamos conversar sobre nossa família e muitos outros assuntos 

interessantes. 

Esperamos todos vocês!  

 

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 onlin 



ROTEIRO DE ATIVIDADES 1o ANO A - B 

 

DATA: 10 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: Elaborando Problemas 

 

OBJETIVOS: Elaborar estratégias de pensamento, identificar e resolver operações 

matemáticas. 

 

Estamos aprendendo cada dia mais sobre resolução de problemas em matemática, e isso 

vocês adoram. 

Vamos resolver algumas situações problemas que estão na página 123, lá vamos 

descobrir se precisamos usar adição ou subtração. Vamos nessa! 

E nossas situações problemas não param por aí não. 

Na página 124, precisamos descobrir qual foi o filme escolhido pela turma do Eleva.  

Vamos nessa! 

Vocês podem realizar o exercício 5 que está na página 125. Vamos compartilhar na 

próxima semana. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADES: Espaços Públicos- Praças e Parques 

 

OBJETIVOS: Identificar os espaços públicos e reconhecer a necessidade de usar as 

regras.  
 

Tenho certeza que tudo mundo gosta muito de se divertir, não é mesmo? 

Então hoje na nossa aula, vamos conhecer alguns espaços públicos que podemos ir para 

nos divertir e descansar. 

Na página 259 e 260 vamos conhecer alguns destes espaços e também identificar que 

nestes espaços são necessárias algumas regras. 

E para que será que elas servem? 

Na nossa aula vamos conversar sobre a importância de ter regras nos espaços públicos. 



Vamos conhecer um pouco mais sobre os espaços públicos neste vídeo. 

https://youtu.be/10Um-fJTGZI 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

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 que estamos abordando durante essa 

semana. 

Vamos ouvir uma história de uma minhoquinha que tem uma família muito especial. 

Isso mesmo que você ouviu. 

Vamos ouvir esta história e depois dela, vamos fazer o registro dos membros da nossa 

família no caderno de desenho. 

Preste atenção, para este registro vamos utilizar os seguintes materiais: hidrocor e giz 

de cera. 

 

English time:  
Hello! 

 

It’s Friday! 

 

Game day, hoje vamos jogar alguns jogos sobre clothes. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/606c9036f0c9c6001c7fe1ec/clothes 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f5c4fdc34f7aa001b3ce61f/clothes-primeiro-ano  

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6075a70092c19d001b29b0bc/clothes-%C2%BAano  

 

Momento LIV: 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana com o LIV em Casa, convidamos vocês para refletirem sobre o poder de 

cultivar emoções positivas em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de 

positividade.  

https://youtu.be/10Um-fJTGZI
https://quizizz.com/admin/quiz/606c9036f0c9c6001c7fe1ec/clothes
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5c4fdc34f7aa001b3ce61f/clothes-primeiro-ano
https://quizizz.com/admin/quiz/6075a70092c19d001b29b0bc/clothes-%C2%BAano


Quando estimulamos emoções positivas, nos abrimos para o novo com esperança e alegria 

e atraímos as pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar dos mesmos 

sentimentos. Tais sentimentos nos inspiram a agir sempre com o melhor de nós.   

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre o amor e 

a paz no mundo.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

Depois, dialogue com a criança sobre o poder do amor, da alegria, da esperança, e da 

paz em nossos corações. Leve a refletir sobre a contribuição que ela pode dar a este 

mundo.   

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ 

 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no google classroom. Vamos adorar 

receber.  

 

Até a próxima.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ

