
 

 

 
Olá, crianças! 

Esta semana vamos ter tantas 

novidades, muitos assuntos interessantes 

para todos nós. 

Organizamos muitas atividades 

divertidas e que vão fazer vocês 

colocarem a “cuca” para trabalhar. 

Então vamos lá, espero por vocês! 

Beijocas 

 

 

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 e B 
 

DATA: 08 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/ letra cursiva 

 

Atividade: Construção do alfabeto maiúsculo e minúsculo. 

 

Objetivo: Realizar a movimento motor fino da letra cursiva do alfabeto observando a 

pauta. 

 

Estamos aprendendo a escrever com letra cursiva e iremos realizar o movimento 

correto do alfabeto cursivo! 

Observe o vídeo abaixo e realize depois o movimento com o dedinho nas costas de um 

colega ou familiar. 

https://youtu.be/x1TmcVF5STU 

Hoje trouxemos para vocês, uma atividade impressa muito divertida.  

 As pautas na caligrafia fazem um sucesso para coordenarmos os movimentos das letras. 

Então, vamos pegar o impresso com pautas e construir o alfabeto cursivo.  

 

Área do conhecimento: Geografia 

 

Atividade: Trabalho das pessoas 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer o trabalho das pessoas na convivência social.  
 

Vamos aprender muito sobre o trabalho das pessoas no nosso convívio. 

Este capítulo do módulo 4 de Geografia iremos dialogar sobre: 

Por que as pessoas trabalham? 

Que tipo de trabalho existe no lugar onde você vive? 

Quais os diversos tipos de trabalho? 

Para aquecer nosso diálogo iremos assistir um vídeo interessante e descobrir a 

importância do trabalho: 

https://youtu.be/WDLgLeEvLHw 

Agora iremos continuar nossas descobertas na página 254 e 255, sobre a importância 

social do trabalho das pessoas. 

https://youtu.be/x1TmcVF5STU
https://youtu.be/WDLgLeEvLHw


Legal, não é mesmo? 

Vamos fazer mais desafios com este tema lá na página 256. 

Depois da aula online vocês podem realizar a página 252 e 253 revisando o conteúdo do 

capítulo anterior. 

 

Área do conhecimento: História 

 

Atividade: Datas Comemorativas – Festa de integração 

 

Objetivo: Identificar e diferenciar as importantes datas comemorativas de integração 

que acontecem no contexto social.  

 

Estamos estudando bastante sobre as datas comemorativas nas escolas e na sociedade, 

descobrimos que elas são marcadas no calendário em sua maioria, não é mesmo? 

Vocês se lembram que no mês de agosto comemoramos o folclore? 

No modulo 4 nas páginas 205 e 206 iremos observar que Duda e Téo estão se preparando 

para vivenciar esta data na escola.  

Então vamos conversar sobre esta história?  

Agora vamos continuar relembrando algumas datas que também vivenciamos durante 

este ano continuando a leitura na página 207. 

Vamos lá?! 

Agora é a sua vez de nos contar como se sentiu relembrando tantos momentos 

divertidos!  

 

 

English time:  
Good Morning 

 

How are you today 

Let’s check the date and the weather. 

Hoje vamos continuar nosso E-book. Semana passada, nós falamos sobre nosso lugar 

preferido na escola né. Agora vamos pensar em tudo que fazemos na escola!  

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 

Vamos pensar nas aulas que temos (Portugues, Matemática, Artes, Inglês, Música, 

Teatro). 

 Vamos fazer um desenho de algo que você gosta muito de aprender! 

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 



AGENDA PARA CASA: 

Trazer para sexta-feira uma bandejinha de isopor (Utilizada quando 

compramos queijo, presunto) para ser reutilizada. 

 
Para fazer com a orientação de um familiar. 

Geografia-página 252 e 253. 

 

 

 

 


