
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 04 DE NOVEMBRO 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: Frutas Preferidas. 

Objetivos: Preencher tabela com as informações, usar a sequência numérica e a reta 

numérica. 

 

Aprendemos que os gráficos é um recurso para organizar informações de um grande 

número de pessoas. 

Na página 114, vamos ajudar Teo a organizar as informações da sua turma do 1o ano das 

frutas preferidas da turma. 

Agora vamos realizar uma atividade muito divertida, dê uma olhadinha na página 115, vocês 

vão se divertir muito com as atividades. 
 

Área do conhecimento: Ciências  

Atividade: Para que servem os calendários? 

Objetivo: Identificar diferentes períodos dos dias da semana e os meses do ano. 

 

Hoje na aula de ciências, vamos iniciar o capítulo 11. 

Neste capítulo, vamos também falar sobre calendário e comemorações como estamos 

trabalhando em história e matemática. 

Vai ser muito interessante. 

Nas páginas 308 e 309 vamos observar as imagens e descobrir quais são as comemorações 

que a turma do eleva está realizando junto com suas famílias. 

Agora, vamos lá para a página 313, vamos conversar sobre as atividades que realizamos no 

período da manhã. 

Vamos lá?! 

Como este assunto é muito interessante, vocês vão fazer o registro das atividades que 

vocês realizam na rotina diária, esta atividade está lá na página 312. 

 

 



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

Ciências-página 312. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADES: Escrita de palavras e formação de frases. 

OBJETIVOS: Realizar a escrita de palavras, organizar as palavras e montar frases, 

identificar as características das famílias antigas e atuais. 

Estamos fazendo muitas descobertas sobre os costumes das famílias antigas e atuais. 

Hoje na nossa aula, vocês vão receber papeis coloridos recortados. 

Nestes papéis vocês irão fazer o registro das palavras que a professora ditar. 

Em seguida estas palavras serão organizadas para montar uma frase sobre os tipos de 

famílias que estamos estudando. 

As frases serão coladas com capricho no caderno de pauta. 

 

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

Ciências-página 312. 

 

English time: Ver aula no Classroom 

 

 

TEATRO:  

Cirmen - Iniciando os ensaios! 

Na aula da semana passada conhecemos a história e as músicas do nosso Espetáculo de 

final de ano... Hoje, vamos dar início ao processo de criação das ceninhas e das danças! 

Vamos aos ensaios! Todos preparados? Oba!!!  

Beijinhos da Pró Cami 

 

 


