
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 17 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. 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Bilhete encantados 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual, realizando leitura do mesmo e 

identificando algumas características textuais. 

Olá detetives! 

A turma do Eleva recebeu um bilhete encantado. 

Isso mesmo! 

O bilhete parece muito suspeito ... 

Desta vez vamos junto com a turma, descobrir quem deixou no bilhete e quem escreveu 

a mensagem encantada. 

Nesta aula vamos realizar a leitura e as atividades do módulo 4 na página 24. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

OBJETIVO: Construir estratégias para resolução de desafios matemáticos, 

identificar as operações matemáticas. 

Crianças, estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos 

como vocês.  

Na página 126 iremos realizar desafios matemáticos que vocês irão dialogar sobre as 

hipóteses de resolução. 

Juntos na nossa aula híbrida vamos realizar uma conversa sobre as nossas estratégias. 

Extrapolando a aula deixei um link com mais desafios para vocês realizarem depois do 

ensino hibrido. 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_math_till_ten.ht

m?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-

10/index.htm 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_math_till_ten.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_math_till_ten.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_math_till_ten.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm


Área do conhecimento: História / Matemática 
 

Atividade: Datas Comemorativas – Festa de aniversário 

Objetivo: Identificar e reconhecer as datas de aniversário com a construção de 

gráfico.  

Amigos! Hoje teremos uma atividade bem interessante! 

Vamos construir uma pesquisa sobre as datas de aniversário. 

Isso mesmos! 

Os aniversários são datas importantes para todos nós! 

Quem fez aniversário no mês passado? 

Quem faz aniversário no mês que estamos? 

Quem fará aniversário no próximo mês? 

Agora, no modulo 4 nas páginas 211 iremos realizar os desafios destas datas no 

contexto coletivo.  

Depois da aula híbrida iremos continuar relembrando algumas datas que também 

vivenciamos na página 212. 

  

English time:  

Hello Kids, 

 

Última etapa do nosso projeto, At school I make friends, vamos escutar um linda 

música sobre friendship  https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc agora 

vamos fazer um lindo desenho seu com seus friends. 

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN. 

Exercícios de respiração. 

Melodias cromáticas. 

 

METODOLOGIA 

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

exercícios de respiração é canto de frases melódicas para facilitar afinação e 

dinâmicas diversas da execução da música Sementes do Amanhã. Apreciação musical 

será com uma orquestra muito interessante de desenhos animados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc


APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/4Q8C6q6BHh0 

Vamos assistir um concerto de orquestra muito interessante. 

 

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 212. 

LEVAR AMANHÃ, 2 COLHERES DE PAU, IDENTIFICADAS, PARA 

O ENSAIO DO CIRMEN NA AULA DE TEATRO. 

 

 


