
 

 

 
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: 12 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: Matemática 

 

Atividade: Revisão do capítulo. 

 

Objetivos: Revisar identificando o conteúdo apresentado no capítulo 10 do módulo 4. 
 

Detetives! 

Vamos relembrar nesta aula tudo que aprendemos neste capítulo! 

Antes iremos aquecer nossa revisão com uma atividade digital interessante. 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=578&etapa=0 

Agora que relembramos alguns dos conteúdos na atividade digital, vistos em aulas 

anteriores, iremos resolver o desafio nas páginas 120 e 121. 

Vamos lá?! 

 

Área do conhecimento: Coordenação Motora 

fina 

 

Atividade: Movimento da letra cursiva na bandeja de 

areia e no caderno de desenho. 

 

Objetivo: Desenvolver habilidades motora fina no 

traçado da letra cursiva com a bandeja de areia.  
  

Amigos, estamos construindo movimentos finos com a letra cursiva. 

E para isso nossa mão precisa estar trabalhando com movimentos seguros.  

Agora vamos realizar uma atividade muito interessante com a ficha do alfabeto cursivo 

em mãos. 

Antes iremos assistir um vídeo interessante do movimento correto associado a som da 

letra. 

https://youtu.be/OhKxwdR1dIM 

Agora chegou a nossa vez! 

https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=578&etapa=0
https://youtu.be/OhKxwdR1dIM


Vocês irão fazer na bandeja de areia o movimento do alfabeto cursivo utilizando os 

dedinhos, depois iremos desenvolver os mesmos movimentos na folha de oficio ou no 

caderno de desenho. 

Nossa produção pode ser repedida muitas vezes! 

Então vamos lá! 

 

Área do conhecimento: Ciranda Literária 

 

Atividade: Ciranda Literária. 

 

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

OBA! CHEGOU A CIRANDA LITERÁRIA!  

A alegria da sexta-feira não poderia faltar. 

Hoje nossa Ciranda vai falar de um assunto muito legal.  

Como estamos falando sobre como a escrita é importante, trouxe a história de um leão 

que não sabia escrever! 

O que será que vai acontecer com ele? 

Vamos ouvir a contação com o varal de história. 

 

https://youtu.be/6W8rTPfR_D8 
 

Depois da aula híbrida vocês poderão escolher um novo livro, para ler juntinho com a sua 

família! 

Depois de lê-lo, escreva um pouco sobre ele para socializar com o seu grupo na atividade 

impressa. 

 

AGENDA PARA CASA: 
Para fazer com a orientação de um familiar. 

Atividade impressa. 

English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos finalizar nossa arte de Pencil Holder. 

Podemos usá-la na nossa mesa de estudos. 

Para encerrar a semana dançando.  

https://www.youtube.com/watch?v=lkiYo-Ja654 
 

 

https://youtu.be/6W8rTPfR_D8


Momento LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esta semana vamos refletir um pouco sobre a tristeza. Uma emoção típica do ser humano 

e apesar de bem desagradável, muitas vezes necessária, pois ela nos faz poupar energia, 

quando não estamos bem.  

Contudo, como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.  

Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou 

atividades divertidas.  

A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e divertidas, 

liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal! 

Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que 

brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos 

na mão, e podemos usá-lo quando quisermos.  

 

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar. 

Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando 

criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.  

 

Em seguida, sugira à criança as brincadeiras abaixo: 

 

1. Escolha uma forma geométrica ou uma cor e veja quantos objetos você consegue 

encontrar em casa com esta forma ou cor. Pode ser uma competição e quem achar 

mais é o vencedor.  

2. Que tal jogar bola de um jeito diferente? Você pode usar uma vassoura, um rodo ou 

um galho de árvore para fazer um taco. Só vale bater na bola com ele.  

 

Mostre à criança que de uma forma simples e prática podemos sempre brincar e nos 

divertir. É uma questão de escolha e criatividade! 

 

Se puder, compartilhe conosco como foi a brincadeira aqui no google classroom.  

 

Até breve.  

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8

