
 

 

 
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: 10 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: 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, detetives! 

Vamos continuar fazendo o uso da reflexão para produzirmos a escritas de algumas 

palavras com as consoantes P e B? 

Isso mesmo! 

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

https://youtu.be/iBGhm5FWSac 

Agora na página 21 vamos brincar de fazermos palavras com P e B? 

Mas o desafio é   produzir palavras que formem nome, cor, fruta ou animal com estas 

consoantes! 

Difícil? 

Não, é só começar! 

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

correspondente, vamos depois da aula híbrida, realizar uma produção textual da página 

22.  

  

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Noções localização espacial. 

 

Objetivos: Identificar e localizar-se no espaço, usando comandos: direita e esquerda, 

embaixo, em cima, dentro, for, longe, ao lado, entre. 

 

Amigos, preparados para nossa aula de hoje? 

Iremos assistir a um vídeo para dialogarmos sobre alguns comandos que servem para 

nos orientar nos espaços: 

https://youtu.be/iBGhm5FWSac


https://youtu.be/zkYTyOuR8hI 

Agora chegou a sua vez de utilizar estes comandos de forma adequados observando as 

imagens que estão na página 118. 

Muito legal, não é mesmo! 

 

Área do conhecimento: História - CIRMEM PALCO 

 

Atividade: Datas Comemorativas – Festa de integração 

 

Objetivo: Identificar e diferenciar as importantes datas comemorativas de integração 

que acontecem no contexto social e escolar.  

 

Amigos! 

Vamos relembrar mais datas comemorativas nas escolas e na sociedade! 

Vocês se lembram do dia da família? Feira de Ciências? Formatura? 

CIRMEM PALCO? 

Isso mesmo, CIRMEM PALCO! 

Algumas festas estão relacionadas ao contexto escolar. O CIRMEM é um evento que irá 

aproximar a nossa comunidade aos 25 anos de aniversário da nossa escola.  

Vamos planejar, construir diálogos, entender e descobrir como é importante a história 

da nossa comunidade escolar.  

Já iniciamos os nossos estudos e tivemos também participação de pró Camila resgatando 

alguns CIRMEM de anos anteriores. 

Não poderia deixar de rememorar esta festa de integração assistindo este vídeo 

https://youtu.be/coFp-ut2nJs 

Agora, no modulo 4 nas páginas 208 e 209 iremos realizar os desafios destas datas no 

contexto coletivo.  

Depois da aula híbrida iremos continuar relembrando algumas datas que também 

vivenciamos... os aniversários na página 210. 

  

English time:  

Good Morning 

 

How are you today. 

Hoje vamos jogar um Quiz about the School. Será que você acerta essas perguntas. 
 

 

 

https://youtu.be/zkYTyOuR8hI
https://youtu.be/coFp-ut2nJs


Música:  

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de exercícios de técnica vocal, voltado para crianças, serão feitos 

exercícios de respiração, canto de frases melódicas para facilitar afinação e dinâmicas 

diversas da execução da música Sementes do Amanhã. Apreciação musical será com o 

final do concerto para violino de Tchaikovsky com Julia Fisher. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

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. 

História-página 210. 

Língua Portuguesa página 22 

 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc

