
 

 

 
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: 11 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: O Calendário. 

 

Objetivos: Compreender a funcionalidade do calendário, sequência dos dias e a 

marcação numérica. 

 

Olá, crianças! 

Hoje iremos relembrar o uso do calendário. Como ele é importante para organizarmos o 

nosso tempo. 

É nele que conseguimos marcar nossas atividades, localizar o dia da semana, o mês e o 

ano que nós estamos. 

Quando fazemos nossa rotina na lousa colocamos a data com dia, o mês e o ano. 

Na página 119 iremos realizar desafios com o calendário. 

Fiquem atentos! 

E extrapolando a nossa aula trouxe uma atividade digital interessante sobre o 

Calendário: 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=544&etapa=0 

 

Área do conhecimento: Ciências/ Matemática 
 

Atividade: Calendário – Ciclo das estações 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer o calendário sua importância e o início das estações 

do ano. 

 

Olá, Crianças! 

Estamos aprendendo muito sobre o calendário e sua importância na organização e 

distribuição do tempo. 

Vocês sabiam que podemos encontrar no nosso calendário o início das estações do ano? 

Para esquentar nosso dialogo iremos realizar um jogo virtual com informações sobre 

este assunto: 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=544&etapa=0


https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=680&etapa=1&story=As

+esta%C3%A7%C3%B5es+do+ano%C2%A0 

Agora ficou mais fácil resolver os desafios das páginas 320 e 321. 

Vamos lá!  

 

Área do conhecimento: Geografia 

 

Atividade: Trabalho remunerado e não remunerado 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer o trabalho remunerado e o não remunerado.  

Olá, Crianças! 

Vamos continuar investigando sobre o trabalho das pessoas no nosso convívio. 

Existem trabalhos que são remunerados e outros que não são remunerados. 

Mas o que são trabalhos remunerados? 

E o não remunerado? 

Para aquecer nosso dialogo iremos assistir um vídeo e descobrir a alguns trabalhos não 

remunerados: 

https://youtu.be/fST0K5zdDOw 

Agora iremos continuar nossas descobertas na página 258 e 259, sobre a diferença do 

trabalho das pessoas. 

Interessante, não é mesmo? 

Depois da aula online vocês podem realizar a página 257 e continuar pesquisando sobre 

este tema. 

 

 

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 257. 

 

English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos fazer um porta lápis. 

Vamos utilizar uma lata que pode ser de Leite, Nescau, ou de qualquer outro produto. 

Vamos decorá-la e transformá-la em um Pencil Holder. 
 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=680&etapa=1&story=As+esta%C3%A7%C3%B5es+do+ano%C2%A0
https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=680&etapa=1&story=As+esta%C3%A7%C3%B5es+do+ano%C2%A0
https://youtu.be/fST0K5zdDOw


 

Teatro:  

Cirmen - ensaios 
 

Olá minha galera!  

Vamos que vamos que hoje teremos mais ensaio!!!! 

Nosso Cirmen vai ser muito legal, estou gostando de ver a animação e a dedicação de 

vocês!  

 

 

 

 


