
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 01 DE OUTUBRO 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: Resolvendo Problemas 

OBJETIVOS: Desenvolver e apresentar estratégias de pensamento na resolução de 

problemas. 

Torugo ficou sabendo que somos muito bom em matemática. 

Ele está precisando da nossa ajuda para resolver uma situação problema. 

Vamos lá, na página 152, podemos usar a reta numérica para resolver a operação 

matemática, ou fazer de outra maneira. Qual é a sua maneira par resolver esta operação? 

Pessoal, agora é o Luquinha que está precisando da nossa ajuda. 

Vamos juntos na página 153 resolver as situações problemas. 

Lembrando que cada um tem uma maneira de resolver, vamos compartilhar nossas 

estratégias de pensamento. 

Continuamos a fazer novas descobertas assistindo ao vídeo. 

https://youtu.be/v_f4pdIpIRU 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADES: Paisagens do Dia e da Noite 

 

OBJETIVOS: Reconhecer as mudanças nas paisagens durante o dia e a noite.  
 

Quando acordamos e olhamos para a paisagem na janela do nosso quanto, vemos elementos 

diferentes e outros que já conhecemos. 

E a noite, antes de dormir, como fica esta paisagem? 

Da mesma forma ou você reconhece algumas mudanças? 

Na página 276, vamos conhecer as mudanças nas paisagens durante a noite. Vamos 

observar com atenção. 

Agora é a sua vez, depois da aula online no entardecer, você junto com um familiar irá 

observar as mudanças nas imagens e fazer o registro na página 277. 

 

https://youtu.be/v_f4pdIpIRU


ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório literário e desenvolver a curiosidade pelas histórias 

infantis. 

 

Hoje é Sexta-feira dia de? 

Ciranda Literária. 

E hoje vamos conhecer uma história que conta como o amor é um sentimento puro e 

sincero. 

E que cada um é de um jeito e o mais importante nisto tudo é o respeito. 

Vamos assistir ao vídeo do “Patinho Feio”. 

Você conhece esta história? 

Vamos lá, você não pode ficar fora dessa! 

https://youtu.be/liWISgGDr9M 

 

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

Geografia - página.277 

 

English time:  

Good Morning 

Hoje vamos finalizar o projeto Stylist! 

E vamos encerrar a semana dançando 

Just Dance 2016 - I Gotta Feeling(Classroom version) - YouTube 

 

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://youtu.be/liWISgGDr9M
https://www.youtube.com/watch?v=m3402DZvbVU


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! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 


