
 

 

 
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: 09 DE NOVEMBRO DE 2021– TERÇA-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: Ortografia P/B 

 

Objetivo: Aproximar as crianças sobre a reflexão do sistema alfabético de escrita 

identificando as representações distintas do uso do p e b. 

 

Olá, amigos! 

Estamos fazendo o uso da reflexão para produzirmos a escritas de algumas palavras 

quando construirmos bilhetes, frases. 

Para aquecer nosso dialogo iremos assistir um vídeo interessante sobre o uso do P/B: 

https://youtu.be/4-Bz0aU2X5g 

Agora na página 19 vamos representar palavras muito parecidas identificado o som 

produzido com estas consoantes. 

Vocês sabiam que essas consoantes são pronunciadas de forma parecida, porem sua 

representação é bem distinta? 

Vamos conversar sobre isso em nossa aula. 

Agora que estamos ficando mais sabidos de como escrever utilizando a letra 

correspondente, vamos resolver os desafios na página 20.  

 

Área do conhecimento: Ciências 

 

Atividade: Tarde, noite e como medimos o tempo 

 

Objetivo: Identificar diferentes períodos do dia e ordenar fatos do cotidiano.  
 

Crianças, o que será que realizamos durante o período do dia? 

Vamos aquecer nosso dialogo realizando um passeio na atividade virtual: 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=588&etapa=0 

Interessante não é mesmo? 

Agora poderemos realizar a leitura dinâmica com a pró nas páginas 314 e 315 e conferir 

como é diferente os períodos do dia.  

https://youtu.be/4-Bz0aU2X5g
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=588&etapa=0


E dando sequência as nossas investigações iremos resolver os desafios nas páginas 316 

e 317.  

 

ATIVIDADE DE CASA: Como este assunto está muito interessante, depois da aula 

vocês vão fazer a leitura e o registro da página 318.  

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Resolvendo o Tangram 

 

Objetivo: Apresentar estratégias de pensamento e 

raciocínio lógico para construir figuras com o 

Tangram.  

 

Crianças, como é bom brincar com o Tangram.  

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, inventado há quase mil anos. Até hoje ele 

encanta pessoas de todas as idades, por ser um jogo simples de entender, porém com 

alguns desafios...  

Vou começar lançando um desafio para você! 

Agora chegou a hora de todo mundo colocar a mão na massa, ou melhor a cuca para 

trabalhar. 

Precisamos escolher qual a figura do Tangram queremos montar, mas para as irei 

distribuir os impressos e cada um irá montar o seu quebra –cabeça. 

Vamos lá. 

Em seguida no caderno de desenho. Vamos caprichar. 

 

English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos continuar nosso desenho sobre o que gostamos de aprender na escola. Vamos 

decorar esse desenho com papéis coloridos. A teacher trouxe alguns e vai ajudá-los a 

decorar seu desenho! 

Movimento: 
OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

 



MATERIAIS: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Exercícios e atividades motoras; 

2. Brincadeira “Dica“. 

 

 

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. 

Ciências-página 318. 

 

 


