
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vamos para mais uma semana repleta de aprendizagens e muita diversão. 

Juntos vamos aprender um pouco mais sobre as características  

de cada ser humano e sempre lembrando que devemos respeitar cada uma da 

maneira como esta pessoa é. 

Então vamos lá! 

 

 

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: 29 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: Trava- língua. 

OBJETIVO: Desenvolver a leitura e oralidade, ampliando o gênero textual trava-línguas 

construindo e localizando palavras.  

 

Essa história de trava língua no 1o ano está cada dia mais interessante. 

Conhecer palavras diferentes, tentar falar os trava línguas é muito divertido. 

Na página 56 vamos ter um desafio que eu sempre me embolo. Vamos tentar?! 

Agora que estamos conhecendo muitos trava língua vamos organizar na sequência correta o 

trava língua do SAPO. (ATIVIDADE XEROCADA) 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  

ATIVIDADE: Atividades Finais 

OBJETIVO: Ler e interpretar gráficos, identificar e nomear as formas planas geométricas. 

 

A turma do Eleva fez uma grande partida de boliche. 

Vamos descobrir os pontos de cada um deles observando o gráfico que está na página 140, e 

depois responder as perguntas sobre o jogo. 

Na página 141, vamos relembrar o nome das figuras planas geométricas e relacionar com as 

imagens. 

Se você precisar, você ode utilizar os sólidos geométricos que construiu. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

ATIVIDADE: Sentimentos que Unem as Famílias. 

OBJETIVO: Identificar sentimentos presentes nas famílias. 

Nossa família é o lugar onde recebemos amor, carinho e respeito. Não há nada mais delicioso! 



Agora vamos conhecer uma historinha da turma do Eleva e identificar qual é o sentimento 

presente nela. 

Na página 222, Beca está conversando com Nina, vamos lá conhecer está linda história. 

Vamos continuar falando de sentimentos na página 223, juntos vamos descobrir quais são 

eles. 

Espero por vocês. 

 

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

Caderno de Pauta - Tirinha: Escrita do nome com barbante ou massinha. 

 

English time: 

Good Morning 

 

How are you today 

Hoje vamos usar o livro Student Book na página 63. Vamos usar o livro e o caderno de 

desenho. 

Vamos ligar as crianças até a escola e no caderno de desenho vamos desenhá-los com as 

roupas que apareceram no labirinto. 

 

MÚSICA:  

OBJETIVO 

Cantar notas sol, mi e lá. 

Criar acompanhamento com frase contendo colcheias e semínimas. 

Apreciar obras musicais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de gestos e movimentos corporais, as crianças cantarão as notas sol, mi e lá 

solfejando-as e experimentando as possibilidades dos intervalos. Junto as notas também o 

ritmo será reproduzido com frases já trabalhadas criando acompanhamento para canção 

infantil. A turma apreciará mais um trecho do filme Fantasia da Disney.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/r7gLlIv4ito 

Vamos assistir mais um trecho de Fantasia da Disney?  

 

 

 


