
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 08 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- atividades finais 

 

OBJETIVOS: Desenvolver e apresentar estratégias de pensamento na resolução de 

problemas, organizar mapa conceitual. 

 

Estamos finalizando as atividades na área de matemática no módulo 3. 

Quantas atividades interessantes realizamos. 

Agora vamos ajudar o Luquinha para encerrar com chave de ouro. Vamos lá? 

Na página 167, vamos resolver as situações problemas que o Luquinha está apresentando, 

atenção vamos usar alguns lápis de cor. 

Para finalizar nossas atividades cada um de vocês vão completar os esquemas que estão 

nas páginas 168 e 169. 

Vamos nessa! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADES: Dia e da Noite 

 

OBJETIVOS: Reconhecer as principais características do dia e da noite.  
 

Ei, você aí, tenho uma pergunta para lhe fazer. 

Você gosta mais do dia ou mais da noite? 

Hum, eu também preciso pensar para responder. 

Então vamos juntos realizar a leitura da página 280, lá tem uma poema que vai ajudar na 

nossa resposta. 

Legal né? 

Agora que já sabemos que tem atividade que realizamos de dia e outras á noite. 

Vamos realizar a página 282 com atividades sobre o que estamos aprendendo neste 

capítulo. 

Depois da aula online, vocês podem realizar a página 281 com lindos desenhos sobre o que 

mais gostam de fazer nestes período do dia. 

 



ATIVIDADE: Ciranda virtual 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório literário 

e desenvolver e habilidades com o desenho, 

observando obras de artes. 
 

Hoje é Sexta-feira dia de? 

Ciranda Literária. 

Hoje nossa Ciranda está um pouquinho 

diferente. 

Vocês se lembram que esta semana falamos de uma pintora brasileira chamada Tarsila do 

Amaral. 

Então trouxemos uma história que será contada por duas figuras bem interessantes sobre 

esta pintora e irá apresentar alguma de suas obras. 

Depois na nossa aula, com o hidrocor na mão, vamos fazer nosso registro de uma obra 

desta artista brasileira. 

https://youtu.be/ycPvPQ8c7TI 

Também deixei um arquivo com algumas de suas obras. 

 

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

Geografia - página.281 
 

 

English time:  
Hello! 

It’s Friday! 

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 Freeze Tag, 

a teacher vai por uma song e dar um comando e todos devem fazer a ação que a teacher 

disser e quando a música parar, FREEZE! Quem se mexer sai da brincadeira. 

 

Momento LIV: 
 

Olá, famílias! Tudo bem com vocês? 

Aos poucos estamos retomando a nossa rotina não é mesmo? 

A primavera chegou trazendo esperança para todos nós.  

https://youtu.be/ycPvPQ8c7TI
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8


Aproveitando ainda esse clima de primavera e esperança, que tal conhecermos 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 

 

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! 

  

 


