
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 de Outubro de 2021– TERÇA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

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

ATIVIDADE: Diagrama- Formação de Palavras 

 

OBJETIVO: Construir palavras utilizando um diagrama numérico. 
 

Estamos aprendendo muito sobre os diagramas. 

São maneiras interessantes de conhecer a construção ou formação de um ciclo. 

Agora chegou a nossa vez! 

Vamos formar palavras na atividade xerocada, seguindo o diagrama numérico. 

Para formar as palavras, vocês deverão seguir a ordem do número e verá qual foi a 

palavra que se formou. 

Vamos lá!! 

Para continuar exercitando, depois da aula, vocês podem realizar as páginas 67 e 68. 

Quem está online, pode mandar uma foto para a pró dar uma olhadinha. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Qual a importância da Declaração dos Direitos Humanos. 

 

Objetivo: Conhecer a declaração dos diretos humanos de maneira lúdica, compreender a 

função deste documento. 

 

Vamos iniciar o capítulo 8 de ciências, e nele vamos fazer muitas descobertas sobre 

assuntos importantes como a Declaração dos Direitos Humanos. 

Vamos apreciar as páginas 310 e 311 e compartilhar nossas ideias sobre o que estamos 

vendo. 

Este assunto é muito interessante e também tem algumas palavras que não conhecemos 

tão bem. Então trouxe uma amiga que vai te contar tudinho. 

Vamos ver 

https://youtu.be/95pHjoKfeAA 

Agora ficou mais simples de compreender não é ?! 

Juntos vamos fazer este interessante caça palavras que está lá na página 319, estas são 

algumas das palavras que aprendemos hoje.   

Como este assunto está interessante, você pode fazer a página 320 depois da aula online. 

https://youtu.be/95pHjoKfeAA


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Sistematizando: possíveis situações. 

 

OBJETIVO: Compreender situações que podem acontecer com certeza e outras que são 

improváveis. 
 

Estamos aprendendo em Matemática que existem situações que com certeza põem 

acontecer, outras que não temos tanta certeza assim. 

Precisamos ajudar Nina, pois ela não sabe realmente se estas situações vão acontecer. 

Vamos lá na página 159 e verificar quais são as situações que irão acontecer com certeza. 

É muito legal realizar estas atividades, não é mesmo? 

Vamos continuar exercitando lá na página 160 e ajudar Nina e Teo. 

Agora vocês podem continuar, realizando a página 161, está muito interessante. 

 

English time:  
Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Hoje vamos começar uma nova unidade Let’s play! Então conte para turma qual sua 

brincadeira favorita e agora vamos escutar a música  

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 e depois fazer a atividade do 

workbook página 67. 

 

Movimento 

 
OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8


- ATIVIDADES: 

1. Funcional Kids 

Faremos exercícios e movimentos afim de proporcionar aos alunos o prazer em se 

exercitar de maneira simples e bem divertida.  

 

 

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

Ciências -página.320 

Matemática -página.161 

 

 


