
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa semana será muito divertida! 

Vamos aprender muitas coisas novas e interessantes. 

Vamos realizar atividades divertidas e cheia de novidades. 

Esperamos por vocês. 

 

 

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 

14h 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 e B 
 

DATA: 01 de Novembro de 2021 – SEGUNDA-FEIRA 
 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail institucional 

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

 

Área do Conhecimento: Língua Portuguesa/ Escrita de Palavras com R e RR 

 

Atividade: Conhecer e Registrar palavras com R e RR. 

 

Objetivo: Realizar a leitura de palavras simples com som brando do R e som forte do RR. 

 

Hoje vamos realizar uma atividade interessante e divertida. 

No módulo passado estudamos o sons do R. 

E agora vamos construir uma lista de palavras com esta sonoridade. 

Dê uma olhadinha na lousa, lá tem um ratinho que vai ajudar nesta atividade. 

Cada aluno irá tirar da sacola colorida uma palavra, fazer a leitura e colar na coluna do R ou 

RR. 

Esta lista será registrada no caderno de pauta. 

Vamos lá!!!! 

Antes de iniciar nossa brincadeira, vamos assistir o vídeo https://youtu.be/uvVKAgeiugg 

 

Área do conhecimento: Geografia 

 

Atividade: Tempo atmosférico e a alimentação/ Vestimentas 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer os aspectos relacionados à alimentação e vestimentas 

com relação ao tempo atmosférico. 
 

Hum que gosta de uma sopa quentinha ou um picolé bem refrescante? 

Eu gosto bastante. 

Estamos aprendo sobre as mudanças do tempo atmosférico e os alimentos que consumimos 

com as mudanças de tempo. 

Na página 246, vamos falar sobre os alimentos e vestimentas que costumamos consumir no 

períodos de mudanças de temperaturas. 

É tão legal aprender cada vez mais sobre as mudanças de temperaturas na página 247, vamos 

colocar nossos conhecimentos em prática, respondendo às perguntas. 

Como este assunto está muito interessante, depois da aula vocês podem realizar a página 

248. 

 

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

Geografia-página 248. 
 

 



Área do conhecimento: História 
 

Atividade: Festas Escolares 

 

Objetivo: Identificar e diferenciar as principais comemorações escolares e suas 

características.  

Vamos iniciar o capítulo 10 de história. 

Neste capítulo, vamos conhecer algumas comemorações que realizamos na escola e porque 

realizamos essas comemorações. 

Vamos observar as páginas 198 e 199, o que está acontecendo nesta imagem? 

Hum como é bom comemorar, não é mesmo? 

A turma do Eleva está se preparando para uma grande comemoração lá na página 200, vamos 

descobrir que comemoração é esta. 

Legal, não é mesmo? 

Vocês sabiam que temos muitas comemorações durante o ano? 

Lá na página 201, vamos conhecer mais algumas destas comemorações escolares. 

Vamos assistir um vídeo bem legal sobre as comemorações na escola. 

https://youtu.be/c3G9HlGOsds 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

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

Geografia-página 248. 

Atividade Xerocada- Bilhete 

 

 

https://youtu.be/c3G9HlGOsds

