
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE OUTUBRO 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/Ciências 
 

ATIVIDADE: Para onde vão os restos de alimentos? 

 

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade dos diagramas, conhecer o processo de 

compostagem, organizar e registrar respostas com autonomia. 

 

Estamos aprendendo muito sobre os diagramas, não é mesmo. 

É muito interessante saber que por meio de desenhos podemos 

conhecer e entender o processo de algumas coisas. 

Na página 70 vamos conhecer o processo dos alimentos naturais 

do seu nascimento até retornar ao meio ambiente. 

Vamos conhecer o processo de compostagem.  

https://youtu.be/D2VYQV5di2Y 

Agora que compreendemos o que é compostagem, vamos junto realizar as atividades da 

página 71. 

Tive uma ideia!!!! 

Vamos fazer uma experiência curtinha. 

Hoje na hora do lanche, pegue o restinho da fruta que sobrou, coloque em um pote com um 

pouquinho de terra. 

Vamos observar e ver o que acontece. 

Na próxima semana na segunda-feira dia 11/10 vamos ver como está sua compostagem. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  
 

ATIVIDADE: Período do Dia 

 

OBJETIVO: Compreender a divisão das 24horas do dia e as atividades que desenvolvemos 

neste período. 
 

Vamos aprender um pouco mais sobre os períodos do dia. 

Você sabia que o dia é dividido em 24 horas? 

Luquinha organizou um gráfico para mostrar como ele divide o seu tempo durante o dia 

para realizar suas atividades. Vamos dar uma olhadinha lá na página 162. 

Viu só, ele faz muitas atividades, não é mesmo. 

https://youtu.be/D2VYQV5di2Y


Agora chegou sua vez de contar como você dividi suas atividades durante o período do dia, 

vamos realizar as atividades da página 163. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Habilidade Motora 

 

ATIVIDADE: Recorte com propósito. 

 

OBJETIVO: Desenvolver habilidade motora com a tesoura. 

 

Nossa aula de hoje está muito interessante. 

Você gosta de recortar? 

Hoje na nossa aula, vamos usar tesoura e papel, pode ser colorido ou de uma cor somente. 

Com a ajuda de um adulto, vocês vão recortar uma tira de papel com 15cm de largura e 

60cm de comprimento. 

Nesta tira vamos traçar percursos com curvas (segue modelo, escolha um).  

Na nossa aula, vamos recortar esta tira usando a tesoura, mas atenção a tesoura não pode 

sair do percurso que você fez. 

 

 

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

Compostagem: um pote pequeno com um pouco de terra e uma casca de 

fruta dentro tampado com papel filme. (Observação e compartilhar suas 

impressões na próxima semana). 

 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Vamos escutar a música The days of the week 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8  agora vamos brincar de Simon 

says a teacher começa com os comandos e depois cada student terá a oportunidade de 

dar os comandos também. 

 

 

 

 

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


Música:  
 

OBJETIVO 

Criar acompanhamento com frase contendo colcheias e semínimas. 

Apreciar obras musicais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio equipamento de áudio o professor colocará uma música infantil conhecida das 

crianças para tocar e proporá que elas criem um acompanhamento usando as células 

rítmicas já aprendidas. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o 

Vamos assistir um concerto de orquestra e trompa de Mozart. 
 

 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o

