
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amigos! 

Esta semana vamos comemorar o dia da bandeira, símbolo maior do nosso pais 

e continuaremos investigando assuntos interessantes para todos nós. 

Vamos participar de atividades divertidas e de muitas pesquisas.  

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: 16 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. 

 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

Área do Conhecimento: Língua Portuguesa/ letra cursiva 

 

Atividade: Construção da letra cursiva. 

 

Objetivo: Realizar a movimento motor fino da letra cursiva observando a pauta no 

texto. 

 

Crianças, temos um desafio! 

O texto impresso precisa ser reescrito, pois aparecem imagens no meio do poema. 

Ah, mas a escrita será com letra cursiva e iremos realizar o movimento correto do 

alfabeto cursivo! 

Observe o vídeo abaixo para depois realizarmos a proposta sugerida. 

https://youtu.be/x1TmcVF5STU 

Vejam como as pautas no impresso fazem um sucesso para coordenarmos os 

movimentos das letras. 

Então, vamos lá!  

 

Área do conhecimento: Ciências/ Matemática 
 

Atividade: Calendário  

 

Objetivo: Identificar e reconhecer o calendário sua importância e desafios na 

organização da rotina. 

 

  Olá, detetives! 
 

Hoje iremos continuar aprendendo muito mais sobre o calendário e sua importância na 

organização e distribuição do tempo. 

Vocês sabiam que podemos encontrar no nosso calendário a distribuição dos dias da 

semana? 

https://youtu.be/x1TmcVF5STU


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

sobre este assunto: 

https://atividade.digital/jogos/matematica/ordem--problemas-

matematicos/contagem-anos 

 

Agora ficou mais fácil resolver os desafios das páginas 322. 

Vamos lá!  

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Resolvendo desafios matemáticos 

 

Objetivo: Apresentar estratégias de pensamento e raciocínio lógico para construir 

desafios matemáticos.  

 

Crianças, iremos iniciar o capítulo 11 do módulo 4 falando sobre vários desafios. 

Para aquecer nosso debate iremos brincar com uma atividade digital que irá fomentar 

nosso dialogo: 

https://atividade.digital/jogos/matematica/sistema-monetario/fui-ao-shopping-

nao-sabia-que-comprar 

Agora ficou mais fácil discutirmos sobre as imagens das páginas 122 e 123, pois 

finalizamos a proposta digita!  

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

trabalhar realizando a página 124. 

Vamos lá. 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://atividade.digital/jogos/matematica/ordem--problemas-matematicos/contagem-anos
https://atividade.digital/jogos/matematica/ordem--problemas-matematicos/contagem-anos
https://atividade.digital/jogos/matematica/sistema-monetario/fui-ao-shopping-nao-sabia-que-comprar
https://atividade.digital/jogos/matematica/sistema-monetario/fui-ao-shopping-nao-sabia-que-comprar


MATERIAIS: 
 

- Não será necessário. 

 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 

- ALONGAMENTO:  
 

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

inferiores e tronco. 
 

- ATIVIDADES: 
 

1. Exercícios, brincadeiras e atividades motoras; 

2. Ao final da aula, faremos um momento de relaxamento. 

 

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. 

Matemática-página 125. 

 

LEVAR PARA O COLÉGIO, NA QUINTA-FEIRA, DUAS COLHERES 

DE PAU PARA O ENSAIO DO CIRMEN NA AULA DE TEATRO. 

 

 


