
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estamos aprendendo muitas informações importantes sobre famílias e outros 

assuntos interessantes. 

Esta semana está repleta de atividades divertidas e interessantes. 

Ninguém pode ficar fora dessa! 

 

 
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: 29 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 

 

Atividade: ORGANIZANDO INFORMAÇÕES. 

 

Objetivos: Compreender a funcionalidade dos gráficos, desenvolver e realizar pesquisas. 

 

Vamos relembrar nesta aula, o que são gráficos, no módulo 3 vimos como construir um e 

quais as informações que colocamos nele. 

Todo mundo gosta de brincar de corda, amarelinha e futebol, não é mesmo? 

A turma do Eleva também fez uma pesquisa para saber quais são as brincadeiras preferidas 

dos alunos. 

Vamos observar os gráficos na página 113 e descobrir qual foi a brincadeira mais votada. 

Agora que já lembramos como os gráficos são utilizados, vamos construir uma tabela com as 

informações que estão no gráfico na página 114. 

Vamos lá?! 

Área do conhecimento: Coordenação Motora fina 

 

Atividade: colagem de barbante com desenhos abstratos. 

Objetivo: Desenvolver habilidades motora com o barbante e tinta 

guache. 

Estamos aprendendo sobre os movimentos da letra cursiva. 

E para isso nossa mão precisa estar trabalhando com leveza.   

Para isso hoje vamos realizar uma atividade muito interessante. 

Vocês irão receber um papel e barbantes, nesta folha vocês vão usar a imaginação e fazer 

formas, caminhos e figuras que desejarem. 

Tudo prontinho, vamos colocar em um lugar para secar. Depois de seco, vamos pintar os 

espaços com cores bem vibrantes e coloridas. 

Vai ficar lindo! 

Área do conhecimento: Ciranda Literária 

Atividade: Ciranda Literária. 

Objetivo: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  



Hoje é sexta-feira dia de? 

CIRANDA LITERÁRIA! 

Hoje nossa Ciranda vai falar de um assunto muito legal.  

Como estamos falando sobre Família trouxe a história de um pai diferentão e um filho 

muito corajoso. 

Vamos no divertir com esta história. 

https://youtu.be/KqXqiBmyEJk 

 

English time:  

Good Morning 

 

É hoje nossa Halloween Party! 

Coloque sua Costume, e traga muita energia!! 

Vamos dançar e brincar muito. Vai ser muito divertido! 

 

Momento LIV: 

Proposta da atividade para casa 1o ANO.  

Olá família, tudo bem? 

A proposta desta semana do LIV é a gente aprofundar um pouco mais sobre o medo. Esta 

emoção que as vezes toma conta da gente, e rouba a nossa paz e tranquilidade. Assim, 

quanto mais cedo aprendermos a lidar com esse sentimento, melhor saberemos conduzir 

nossas ações.  

Uma das primeiras tarefas ao conversar sobre o medo com a criança, é sempre dizer a 

verdade. Lembre-se, quando trabalhamos com a verdade ensinamos a criança confiar em 

nós. Apenas precisamos adaptar a nossa linguagem ao seu nível de maturidade, mas sempre 

com a verdade. 

Portanto, leve o medo da criança a sério, nunca a critique, nem a ridicularize. Dê 

credibilidade aos seus sentimentos e a ajude a falar sobre suas ansiedades. 

Desta forma, para ajudá-los nesta missão, seguem abaixo algumas atividades muito 

interessantes e prazerosas.  

Primeiramente passe o vídeo musical que segue em anexo e convide a criança para cantar e 

dançar.  

https://www.youtube.com/watch?v=6BNTmJiOkoA 

Após passar o vídeo musical, converse com a criança sobre a música, e construa com ela 

uma lista sobre os medos reais (aqueles que protegem) e os imaginários (apenas assustam).  

https://youtu.be/KqXqiBmyEJk
https://www.youtube.com/watch?v=6BNTmJiOkoA


Exemplo: medo de altura, e medo de entrar no mar (medo de se afogar), são medos que 

nos protegem e nestas circunstâncias devemos agir com prudência. Medo de bruxa ou de 

fantasma é somente fruto imaginação e diante dele devemos nos concentrar no que é real.  

Por fim, sempre que puder, brinque de esconde-esconde com a criança. Essa brincadeira 

ajuda a criança a superar o medo do abandono e da separação, pois permite que ela em 

frente de uma maneira individual, o medo de ficar sozinha.  

 

Boa diversão!! 

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 


