
           

 

 
 

Esta semana vamos fazer muitas 

descobertas sobre os contos de repetição, 

paisagens, preservação do planeta e cálculos 

matemáticos. 

Ninguém pode ficar fora dessa, vamos 

juntos fazer novas descobertas. 

 

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 - B 

 

DATA: 23 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. 

Área do conhecimento: Língua Portuguesa 

Atividade: Uso do P e B 

Objetivo: Identificar a sonoridade dentro da palavra com o uso das consoantes P e B. 

 

Vocês se lembram que vimos a História da Chapeuzinho Vermelho? 

Então, ela sempre levava em sua cesta diferentes alimento para a vovô. 

Vamos agora, lá na página 38 completar com duas letras que estamos estudando o nome 

destes alimentos e em seguida separara as sílabas. 

Muito bem! 

Vocês estão sabidos na separação de sílabas, é tão legal! 

Agora vamos continuar separando e organizando as sílabas e palavras na página 39. 

Para fechar este capítulo com chave de ouro, depois da aula, vocês podem realizar as 

páginas 40 e 41. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  

 

ATIVIDADE: Como é o Planeta em que vivemos? 

 

Objetivo: Aprender a reconhecer paisagens naturais e modificadas. 

 

O nosso planeta é belíssimo, temos lugares lindos que a natureza nos oferece paisagens 

lindas. 

Existem lugares onde as paisagens da natureza são intocáveis, o homem não modificou e 

podemos desfrutar. 

Vamos iniciar o capítulo 12 de fazer muitas descobertas sobre a natureza. Vamos observar 

as páginas 330 e 331 veja como a natureza é bela. 

(Podemos visitar o Google Maps e apresentar para os alunos os arredores da nossa escola) 

Muito legal não é?! 



Agora vamos observar dois tipos de imagens lá na página 332, vamos descobrir suas 

diferenças. 

Agora é a sua vez! 

Qual é a imagem que você vê pela janela do seu quarto? 

Depois da aula, vocês vão nos contar qual é a imagem que vocês vem pela janela do seu 

quarto e fazer o registro na página 333 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Situações Problemas. 
 

OBJETIVO: Resolver operações matemáticas e apresentar diferentes estratégias de 

pensamentos. 

 

Vamos lá meus amores! 

Sei que vocês gostam muito de situações problema, e a turma do Eleva também. 

Na página 128, vamos ajudar Duda e Luquinha a resolver uma situação matemática sobre o 

jogo de basquete do Luquinha.  

Vai ser muito interessante, vamos nessa! 

Muito bem, vocês resolveram com muita atenção. 

Agora o Neko, gatinho da Duda está caçando borboletas lá na página 129 e Duda está 

curiosa para saber quantas borboletas ele conseguiu caçar. 

Vamos lá. 

 

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

Língua Portuguesa-páginas 40 e 41. 

Ciências-página 333 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 
 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 
 

ENSAIO CIRMEN 
 

 

 



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. 
 

MATERIAIS: 

- Para os alunos on-line saco plástico ou bexiga. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Exercícios, brincadeiras e atividades motoras. 

 

 


