
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 03 DE NOVEMBRO 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. 
 

Atividade: Sinais de pontuação. 

 

Objetivo: Identificar e conhecer a utilização dos sinais de pontuação  
 

Estamos aprendendo sobre a produção de bilhetes. 

Para construir um bilhete, temos que lembrar quais são as características e como devemos 

registrar as informações. 

Mas para tudo isso acontecer de maneira harmoniosa, precisamos usar os sinais de 

pontuação para que quem está recebendo o bilhete compreender o que está sendo dito. 

Vamos verificar o bilhete que está na página 18, lá vamos colocar em prática a utilização 

dos sinais de pontuação.    

Agora, vamos assistir um vídeo e colocar nossos conhecimentos em prática. 

https://youtu.be/AjZ_q7EyjVg 

 

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

Atividade Xerocada- Sinais de pontuação 

 

Área do conhecimento: Matemática 

 
Atividade: Quebra cabeça das operações matemáticas-Subtração e adição. 
Objetivos: exercitar a coordenação motora (recorte com tesoura), desenvolver 

estratégias para operações matemáticas dentro da adição e subtração. 
 

Quero saber quem gosta de quebra cabeça? 

Hoje nossa aula de matemática vai estar muito interessante. 

Vamos usar papel e tesoura, obá! 

Vocês vão receber duas folhas, em uma folha uma imagem que está toda marcada igual a um 

quebra cabeça e a outra com operações matemáticas. 

O quebra cabeça será montado conforme vocês forem resolvendo as operações e 

encontrando as peças com o resultado das continhas. 

Vamos nessa! 

Ninguém pode ficar fora dessa! 

 

https://youtu.be/AjZ_q7EyjVg


Área do conhecimento: História  
 

Atividade: Comemorações Cívicas 

 

Objetivo: Conhecer as comemorações cívicas, relembrar fatos importantes da história do 

país. 

 

Quando estamos na escola, realizamos algumas comemorações que fazer parte do calendário 

escolar. 

Estas comemorações são importantes, pois por meio delas podemos conhecer a história do 

nosso país. 

Na página 202, a turma do Eleva está se organizando para cantar o hino do Brasil, vocês se 

lembram quando cantávamos o hino? 

Geralmente as comemorações cívicas são comemoradas uma vez por ano, cada uma no mês 

de comemoração. 

Na página 203, vamos conhecer algumas comemorações cívicas. 

Vamos continuar pesquisando e conhecendo mais comemorações. Depois da aula vocês podem 

realizar a página 204. 

Vamos assistir um vídeo que fala sobre as datas comemorativas. 

https://youtu.be/zeCpJwLdCRw 

 

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

História-página 204. 

Atividade Xerocada-Sinais de pontuação 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

 

Música:  

OBJETIVO 

Tocar o Domhoo com acompanhamento dos colegas com palmas. 

Ler frases rítmicas com instrumentos de percussão. 

Ensaiar para CIRMEN 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio do Domhoo, o professor desafiará a turma para acompanhar o ritmo do 

instrumento com palmas, cada criança poderá dispor de alguns minutos e tocar com os 

https://youtu.be/zeCpJwLdCRw


colegas. Com os instrumentos de percussão, em grupos, as crianças tocarão frases escritas 

em notação musical. Continuação dos ensaios para CIRMEN. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc

