
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 de Outubro 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 operações matemáticas com adição. 
 

Nossas atividades de matemáticas estão ficando cada dia mais interessantes. 

Vamos fazer cálculos matemáticos na página 164, olha fiquem atentos, pois temos que 

desvendar alguns enigmas. 

A turma do Eleva também gosta muito de operações matemáticas, então colabore com a 

Beca e a Nina no jogo da trilha que está lá na página 165. 

Muito bem pessoal! Vocês deram um show! 

Depois da aula online, realizem a página 166 com mis operações matemáticas; 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Atividades Finais 

 

OBJETIVO: Conhecer a importância da declaração universal dos direitos humanos. 

 

Estamos conhecendo algumas partes deste documento tão valioso: Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

Agora que ouvimos histórias e compreendemos que este documento serve para garantir 

nossos direitos. 

Vamos realizar as atividades finais da página 321, que está muito interessante. 

Não paramos por aí não, lá na página 322 tem mais atividades com enigmas para 

desvendarmos. 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Caderno de Pauta: Organização de uma receita- Revisão 

 

OBJETIVO: Identificar e organizar as etapas de uma receita. 
 



Vocês se lembram que na área de Linguagem, conhecemos um gênero textual muito 

divertido? 

Isso mesmo, quem falou receita acertou. 

Agora vamos colocar todos nosso conhecimento em prática. 

Magali deixou uma super missão para nós. 

Vamos reorganizar a recita de sala de frutas no caderno de pauta. 

Na atividade impressa, vamos reorganizar a receita e colar no caderno de pauta. 

Vamos lá. 

 

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

Matemática- página: 166 

 

English time:  
Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Vamos escutar a música https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 e depois 

vamos fazer a atividade do workbook page 68. 

 

Teatro:  

PERSONAGENS EM AÇÃO! 

Meus Amores e Minhas Amoras, vamos juntos que hoje tem mais descobertas de 

personagens! Esta nossa viagem no mundo dos personagens está sendo muito legal! 

Relembrando vários personagens de filme, série, livros... E o melhor conhecendo novos 

personagens também! Já prepararam as suas dicas?  

Beijinhos 

Pró Cami 

 

 

 

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

