
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 onlin 
 



ROTEIRO DE ATIVIDADES 1o Ano A – B 
 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2021 – QUINTA-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 
 

ATIVIDADE: Cálculo Mental 

 

OBJETIVO: Fazer cálculos mentais e adição até 10 
 

Obá estamos avançando nas atividades de matemática. 

Vamos iniciar o capítulo 9 na área de matemática lá nas páginas 144 e 145, vamos realizar 

atividades junto com a turma do Eleva, eles gostam muito de desafios matemáticos e 

vocês? 

Na página 147 vamos completar as peças do dominó formando 10, vocês se lembram deste 

jogo? 

Vamos lá vai ser muito divertido! 

Agora preste atenção, vocês vão realizar o jogo sempre 10 com um familiar e depois 

compartilhar como foi o jogo. 

Ele está lá na página 146. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  

 

ATIVIDADE: Diversidade 
OBJETIVO: Reconhecer e respeitar a diversidade nas características do seu semelhante. 
Obá, chegou a hora de realizarmos as atividades da página 303, esperei muito para fazer 

esta atividade. 
Vamos fazer o registro de diferentes pessoas cada uma com suas características, 

lembrando que o importante é respeitar, pois cada um é de um jeito. 
Agora na página 304, vamos identificar algumas palavras que tem um significado muito 

importante em nossa vida, vamos descobrir quais são. 
Depois de encontrar, vamos compartilhar nossos conhecimentos sobre o que conhecemos 

sobre cada um deles. 
Depois da aula online, você pode fazer a página 305. Vai ser muito divertido. 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão-atividades finais 

OBJETIVO: Identificar as formações familiares e as pessoas que convivem conosco. 

Como é delicioso falar da nossa família e das pessoas que convivem conosco. 

Na área de história falamos bastante sobre a nossa família e como elas são formadas. 

Agora chegou a hora de colocar nossos conhecimentos em prática. 

Na página 224 vamos lembrar o nome de alguns personagens e qual é o seu papel na 

família. 

Vamos continuar este delicioso assunto, na página 225, onde vamos falar dos nossos 

familiares. 

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

Matemática - página 146 

Ciências - página 302 

 

English time:  

Good Morning! 

Hoje vamos começar um projeto. Vamos pegar folhas coloridas e desenhar uma roupa. 

Pode ser o que quiserem. Depois vamos recortar e montar um Look.  

 

Teatro:  

Que Personagem é esta? 
 

Olá minha galera! O nosso Grupão foi muito legal! E ainda acabou com uma grande festa da 

PRIMAVERA! Com uma grande FESTA DAS FLORES!!!!  

Hoje daremos continuidade a nossa aulinha das personagens... E teremos uma outra 

festa... uma festa de personagens! Faremos a brincadeira: QUE PERSONAGEM É ESTA?  

Atenção, concentração e vamos que vamos! 

Beijos da Pró Cami! 

 

 


