
 
 

 

Crianças, tem cheiro de flores no ar? 

Estamos em uma semana muito especial, 

pois é comemorado o início da primavera! 

Vocês farão muitas descobertas com as 

nossas híbridas e as atividades realizadas 

juntos e individualmente. 

Estamos esperando vocês com o coração 

florido e cheio de alegria! 

 

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: 23 de setembro de 2021 – QUINTA-FEIRA 

GRUPÃO DA PRIMAVERA 

 

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 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Revisar leitura de tabelas e gráficos para encontrar soluções para 

situações problemas em jogos e identificar sólidos geométricos realizando contagem. 

Oba, hoje iremos fazer uma revisão de matemática fazendo leitura de tabela e 

gráficos e reconhecer o os sólidos geométricos! 

Observando a tabela disposta no nosso módulo 3 da página 140 iremos comparar as 

quantidades de pontos no boliche para saber a colocação da turma do Eleva. 

Prosseguiremos na página 141 reconhecendo os sólidos geométricos e fazendo a 

contagem dos mesmos observando o desafio.  

E para extrapolando nossa revisão deixei um vídeo complementado nosso estudo 

sobre gráficos e tabelas: 

https://youtu.be/Kwt92IO6DPs 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Revisar e relembrar dialogando sobre as nossas características, das 

nossas famílias e as diversas culturas.  

 

Amigos, A turma do Eleva veio para dialogarmos sobre as diversas famílias e diversas 

culturas!  

Nas páginas 297 e 298 iremos estreitar nosso dialogo observando as ilustrações das 

atividades. 

Vamos encontrar erros na imagem e refletir sobre as características individuais da 

convivência diária com pessoas que são diferentes, que pensam diferente e convivem 

diariamente conosco. 

Depois iremos conversar sobre as diversas famílias e diversas culturas. 

https://youtu.be/Kwt92IO6DPs


Como é sua família? 

Todas as famílias são iguais?  

Vamos compartilhar nossas experiências! 

 

ATIVIDADE DE CASA 
Depois da aula online, vocês podem realizar as páginas 299 para continuar a fazer 

outras descobertas.  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão  

 

OBJETIVO: Revisar tipos de famílias e regras na convivência realizando a 

comparação por meio da ilustração. 

 

Crianças, hoje é dia do diálogo sobre a família! 

Na nossa aula híbrida, iremos continuar a conversar sobre os tipos de família como 

elas vivem e convivem na sociedade.  

Isso mesmo! 

Cada família tem hábitos diferentes de: jantar, almoçar, das reuniões... 

Tem famílias indígenas que tem hábitos bem diferentes 

Agora iremos observar fotografia de famílias em diversas épocas.  

O que mudou hoje em dia no hábito familiar moderno? 

Houve mudanças? Quais? 

Para conhecer um pouco mais sobre este assunto, vamos realizar a páginas 218 e 219 

do módulo 3. 

 

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

1. Ciências – Módulo p. 299 

2. História - Módulo p.217 

 

English time:  
 

Hello Kids, 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos registrar com 

lindos desenhos my routine, isso mesmo, vamos desenhar a nossa rotina em cada dia da 

semana. 

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


Teatro:  

 

Por Onde Anda a PrimaVera - GRUPÃO  

 

Opa... Tem alguma coisa estranha... Parece que a Primavera resolveu não aparecer 

este ano! A Fada das Estações está muito preocupada com esta situação... O Inverno 

precisa ir embora, a Primavera precisa chegar e assim o Verão e depois o Outono para 

que tudo aconteça no seu tempo, tenha as suas fases e os para que os ciclos da 

natureza fluam... 

Hum... acho que a Fada das Estações contará com a ajuda de crianças muito 

especiais para tentar convencer a Primavera de chegar, hein?  

Com vocês: “Por Onde Anda a PrimaVera”? 

Beijinhos, Pró Cami 

 


