
           

 

 

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: 24 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. 

Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 

Atividade: Contos: Repetição e Acumulação. 

 

Objetivo: Conhecer as características de contos de acumulação e repetição. 

 

Vamos iniciar o capítulo 11 do nosso módulo, neste capítulo vamos conhecer os contos de 

acumulação e repetição. 

Vai ser muito divertido, pois vamos ouvir e ler contos que trazem histórias muito divertidas. 

Nas páginas 42 e 43 a turma do Eleva está ouvindo uma história que eu gosto muito e esta 

história é um conto de repetição. 

Vamos assistir ao vídeo, vocês vão adorar. 

https://youtu.be/b6y2pgqmhgw 

Agora que vocês já entenderam como é um conto de repetição, vamos ouvir uma cantiga que 

tenho certeza que muitos de vocês conhecem. 

Na página 44, temos uma cantiga divertida e animada, vamos ouvir atentamente e se divertir 

cantando. Vamos lá! 

Legal não é mesmo, depois da aula, vocês podem brincar com seus familiares realizando a 

atividade da página 45, caprichem! 

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Resolvendo Problemas com o nosso dinheiro. 

 

Objetivos: Resolver operações matemáticas envolvendo sistema monetário. 

A turma do Eleva resolver fazer umas comprinhas junto com o pai de Duda. 

Cada um foi comprar o que mais gosta. Mas agora eles estão precisando saber qual será o 

troco que vão receber e para isso precisamos realizar uma operação matemática. 

Na página 130 e 131, vamos resolver juntos alguns desafios matemáticos e colocar em prática 

nossos conhecimentos. 

 

https://youtu.be/b6y2pgqmhgw


Área do conhecimento: História  

Atividade: Festas na Família e na Comunidade 

Objetivo: Reconhecer festas celebradas em família e na comunidade. 

Vamos iniciar o capítulo 12 de história falando de vários tipos de festas, 

Vai ser muito legal, afinal de contas, que não gosta de uma festa?! 

Nas páginas 219 e 220 a família da Beca está em uma comemoração que nossa família 

também gosta de celebrar. 

Vamos observar estas imagens e descobrir qual comemoração é esta. 

Descobriram? 

Fazer festas, estar com nossa família e amigos é bom demais! 

E a turma do Eleva também gosta de comemorações, mas existem algumas que são as 

preferidas, não é mesmo? 

Qual é a sua festa preferida? 

Vamos fazer esta descoberta com a turma do Eleva na página 220, lá eles vão contar qual 

é a comemoração que mais gostam. 

Agora é a nossa vez de faze descobertas. Na página 221, vamos descobrir e nomear as 

comemorações que lá estão. 

E você e sua família, qual é a comemoração que mais gostam?  

Depois da aula, vocês podem fazer um lindo desenho e nos contar qual é a festividade que 

mais gosta. 

 

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

História-página 222. 

Língua Portuguesa – Página 45 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO CIRMEN 

AMANHÃ NÃO TERÁ AULA DE TEATRO, SERÁ SEXTA-FEIRA, 26/11, PARA 

ENSAIARMOS NA QUADRA PARA O CIRMEN. 

 



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 um arranjo da 

"Valsa das Flores" para harpa. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/_LoX-tXeqEc 

Vamos assistir um arranjo da "Valsa das Flores" para harpa 
 

 


