
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá galera coração!!! 

Vim aqui para dizer para vocês se prepararem, pois esta semana vamos ter 

atividades super divertidas e interessantes. 

Ninguém pode ficar fora dessa!! 

Então atenção que nossa viagem no mundo do aprender vai começar!!!! 

 

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 

814h 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: 04 de Outubro de 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail institucional 

(XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Conhecendo Diagramas 

OBJETIVO: Conhecer o que são diagramas e compreender sua funcionalidade. 

Estamos iniciando as atividades do capítulo 9 de Linguagem. 

Vamos conhecer alguns diagramas e sua funcionalidade. 

Na página 60 e 61, vamos observar as imagens que estão interessantes e compreender 

este gênero textual que aparece em forma de desenho. 

Agora que conhecemos e estamos compreendendo sua função, chegou a hora de colocar a 

mão na massa! 

Na página 62 Beca e seu avó precisam da nossa ajuda para organizar um diagrama. 

Vamos juntos organizar este diagrama da plantação de uma árvore frutífera lá na página 

63. 

(Obs.: Início de capítulo, por isso esta quantidade de páginas). 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia  
 

ATIVIDADE: Chuva e Sol 

 

OBJETIVO: Identificar as mudanças climáticas sole e chuva, as roupas e atividades que 

usamos e desenvolvemos nestes dia. 

Brincar, correr, tomar banho e piscina ou no mar é muito gostoso. Não é mesmo? 

Mas as vezes o tempo fica chuvoso e temos que pensar em outras atividades que podemos 

realizar nos dias mais frios e chuvosos. 

E vocês sabiam eu a turma do Eleva também adora brincar e hoje as meninas resolveram 

brincar na chuva. 

Vamos lá na página 278 e ver o que está acontecendo. 

Eu fiquei sabendo que vocês adoram desafios. É mesmo? 

Vamos ter um desafio sobre o tempo lá na página 279. 

Você não pode perder! 

Vamos conhecer um pouco mais sobre sol e chuva. 

https://youtu.be/TJj9Om9r-j0 

 

 

https://youtu.be/TJj9Om9r-j0


ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Linguagem 
 

ATIVIDADES: Características das Famílias 

 

OBJETIVOS: Reconhecer que cada família tem suas características, construir legendas. 

 

Estudar sobre as características das famílias é muito interessante, pois descobrimos que 

cada família tem sua maneira de ser.  

Agora que estamos bem sabidos sobre este assunto, chegou a sua vez. Na página 227 vocês 

vão construir a legendas das duas fotos que temos nesta página. Lembrando que estas 

legendas serão construídas por vocês, da maneira como pensam. 

Você conhece Tarsila do Amaral? 

Ela foi uma artista brasileira que criou muitas obras de artes lindíssimas. 

Vamos conhecer um pouco sobre ela esta semana. 

Lá na página 228 temos uma obra de arte que ela pintou, vamos conhecer e responder as 

perguntas sobre esta pintura.  

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 226. 

 

English time:  
 

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois vamos 

jogar stop, vamos sortear uma letra e preencher os tópicos escolhidos em sala com a letra 

sorteada, quem terminar primeiro fala STOP! 

 

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

História – página 226 

 

 


