
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 18 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. 
 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

ATIVIDADE: Resolvendo problemas 

 

OBJETIVO: Construir estratégias para resolução de desafios matemáticos, 

identificar as operações matemáticas. 
 

Olá, crianças! 

Hoje iremos continuar com mais desafios matemáticos. 

Téo, Luquinha e Beca brincavam de lançar dardos ao alvo. Cada um pode lançar 

somente dois dardos. 

Em cada área lançada possui uma determinada pontuação. 

Então agora é com vocês! Vamos construir hipótese do valor de pontuação que cada 

um conseguiu fazer realizando a página 127. 

Fiquem atentos as estratégias individuais! 

E extrapolando a nossa aula trouxe mais uma atividade digital interessante com mais 

desafios aditivos para ser realizado depois da aula híbrida: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/cloudmath/cloudmath_zero_to_ten.htm?lang

uage=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Revisar os conteúdos desenvolvidos neste capítulo. 
 

Olá amigos! 

Hoje iremos relembrar revisando as diferenças entre os períodos do dia e da noite. 

Nestes dois períodos existem diferenças muito interessantes que vimos em aulas 

anteriores.  

Então com a turma do Eleva vamos realizar as páginas 323 e 324 e descobrir que é 

muito bom investigar. 

Fiquem também atentos ao calendário, pois ele também é um organizador do tempo 

https://www.digipuzzle.net/minigames/cloudmath/cloudmath_zero_to_ten.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/cloudmath/cloudmath_zero_to_ten.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-10/index.htm


Área do conhecimento: Geografia 

 

Atividade: Criança e o trabalho 

 

Objetivo: Identificar e reconhecer a importância do trabalho e que o trabalho 

infantil é proibido. 

  

Olá, Criançada! 

Vamos continuar aprendendo mais sobre a importância do trabalho das pessoas no 

nosso convívio, para isso iremos iniciar nossa aula acessando o link abaixo e observar 

trechos do Livro “Artes e Ofícios “ de Roseana Murray 

https://youtu.be/tSnykDeW-QQ 

Agora faremos um diálogo sobre: 

O mundo do trabalho se transforma? 

Você consegue imaginar uma profissão que não existe hoje, mas que poderá existir no 

futuro? 

Por que crianças não trabalham? 

Vamos continuar nossa investigação observando as imagens e realizando a leitura e 

atividades das páginas 261 e 262. 

Interessante, não é mesmo? 

Depois da aula online vocês podem realizar a página 260 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 260. 

 

English time:  

 
Hello Kids, 

Vamos continuar falando sobre friendship! Em duplas faremos uma dinâmica muito 

legal, a teacher vai colocar no quadro algumas características e em duplas vamos 

fazer cards dizendo o que mais gosta no seu classmate e depois presenteá-lo com 

esse card. 

https://youtu.be/tSnykDeW-QQ


Teatro: ENSAIO DO CIRMEN 
 

Cirmen - ENSAIOS 

Olá minha galera!  

Vamos ensaiando, ensaiando, ensaiando... Até o dia da nossa apresentação! Sabia que 

este processo de ensaio é bastante rico em aprendizados? É um momento muito 

mágico e o grande lema é: “repetir, repetir, repetir, até ficar diferente” ... 

Aos poucos vamos ganhando intimidade com a cena, com as dancinhas, as falinhas e 

com a nossa movimentação...  

Vamos aprendendo sempre um com o outro e eu aprendo demais com cada um de 

vocês, sabia? 

Ver a cada ensaio o envolvimento, a entrega e o crescimento de vocês tem sido uma 

grande alegria!  

Tenho cada um dentro do meu coração! 

Vamos que vamos! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

 

 

 


