
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE NOVEMBRO 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: Ciranda Literária/ Coordenação Motora 

 

Atividade: Ciranda Literária. 

 

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

características marcantes dos personagens.  

 

Hoje é sexta-feira dia de? 

 

CIRANDA LITERÁRIA! 

Hoje nossa Ciranda vai falar de um assunto muito legal.  

Hoje vamos conhecer a história de uma menina que precisou sair do seu país em busca de uma 

vida melhor, iguais aquelas famílias que estamos estudando na área de história. 

Vocês lembram? 

Então vamos conhecer esta menina e sua história. 

https://youtu.be/VgEdtVSdBDU 

Em seguida, vocês irão receber uma bandeja de isopor, com a ponta do lápis, vocês vão fazer 

o desenho do personagem ou parte da história que mais gostou. 

Em seguida, vão passar a tinta sobre este desenho e “carimbar” no seu caderno de desenho. 

Vai ficar muito bonito. 

Vamos Lá!!!! 

 

Área do conhecimento: Geografia 

 

Atividade: Registro e Escrita dos nomes dos alimentos e roupas que usamos nos dias frios e 

quentes. 

Objetivo: Identificar as mudanças das temperaturas atmosféricas, alimentos e vestuários 

que utilizamos. 

Com as mudanças de temperaturas atmosféricas, precisamos nos aquecer ou se refrescar. 

Na página 249, vamos conhecer o nome de algumas peças de vestuários que usamos nos dias 

de muito frio. 

https://youtu.be/VgEdtVSdBDU


Agora vamos desenhar e colorir lá na página 250 com as delícias que podemos comer quando 

frio ou quando o calor está forte. 

Para fecharmos esse capítulo com chave de ouro, depois da aula, vocês podem realizar a 

página 251. 

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Atividades Finais. 

 

Objetivos: Fazer os registros na ordem numérica.  

Identificar noções de direção: esquerda, direita, frente e atrás. 

 

Na área da matemática, estamos aprendendo sobre noções de direção e a compor 10. 

Na página 116, vamos desvendar o mistério que Nina está apresentando sobre os números 

vamos lá. 

Estamos na reta final deste capítulo, então vamos realizar as atividades da página117 que 

está muito divertida e interessante. 

Vamos ver se com as dicas da Beca conseguimos descobrir qual foi a fruta que ela comeu. 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

Momento LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Já estamos quase no final do ano não é mesmo? Parece que enfim estamos voltando as nossas 

atividades não é mesmo? É um novo normal, com algumas restrições, mas que nos ensina a 

viver e conviver com adversidades, e o medo é uma delas. Tivemos que aprender a lidar com 

ele para seguir a vida.  

Assim, também devemos ensinar nossas crianças, afinal o medo é uma emoção que faz parte 

do nosso viver.  

Nesta semana, o LIV em casa traz um desenho infantil muito interessante que fala sobre 

esta emoção. Ele nos ajuda a identificá-la, pois as vezes é confundida com tristeza. Ele 

também nos ajuda a compreender que o medo é uma emoção necessária, e não precisamos e 

nem devemos sentir vergonha de expressá-lo. 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança. Pergunte qual foi a parte que ela 

mais gostou, o que ela aprendeu, e o que acontece com o corpo das pessoas quando ela sente 

medo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ


 

Depois peça para a criança fazer um desenho do medo. Veja a forma e as cores que ela usa. 

Se puder, faça um desenho sobre o medo também. Depois dialoguem juntas sobre esta 

emoção e juntos pensem em alternativas para aprender a lidar com ela.   

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


