
           

 

 

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: 25 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. 

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Figuras Planas. 

 

Objetivos: Identificar e nomear as figuras planas e suas quantidades de vértices. 

 

Algumas semanas atrás, realizamos uma atividade muito interessante com o Tangram, vocês 

se lembram? 

Então agora nós vamos relembrar e conhecer mais algumas figuras geométricas planas e 

fazer a contagem da quantidade de lados que cada uma delas tem. 

Vamos lá na página 138 e 139. 

Vamos conhecer o nome que damos ao lado das figuras planas e fazer descobertas muito 

interessantes sobre estas figuras. 

Depois da aula vocês podem realizar a página 135 vai ser muito legal. 

 

Área do conhecimento: Ciências  
 

Atividade: Paisagens Naturais e Modificadas e Preservação do Meio Ambiente 

Objetivo: Identificar as mudanças nas paisagens e as ações do homem nestes espaços. 

 

Nosso planeta precisa de muitos cuidados, assim como nós precisamos. 

Existem muitos lugares no nosso planeta que continuam com a sua formação de origem, nunca 

foram modificado, a não ser pela própria natureza. 

Estes lugares são chamados de Paisagens naturais. 

Porém existem outros que sofreram modificações com ações do homem e estes são chamados 

de Paisagens Modificadas. 

https://youtu.be/QFJWYAApl7I 

Vamos fazer estas e outras descobertas nas páginas 334 e 335. 

E mesmo com todas estas mudanças ou não, precisamos muito cuidar e preservar nosso 

planeta. Lá na página 336, vamos compreender um pouco mais sobre os cuidados que 

precisamos ter. 

https://youtu.be/QFJWYAApl7I


ÁREA DO CONHECIMENTO: História  

ATIVIDADES: Festas Comunitárias. 

OBJETIVOS: Identificar e nomear festas comunitárias. 

 

Hoje nossa aula está uma festança só. 

Vamos relembrar o nome de algumas festividades que gostamos muito de comemorar. 

Vamos iniciar nossa apreciação na página 225, conhecendo um pouco sobre a 

particularidade de cada comemoração e suas maiores características. 

Nossa viagem pelo mundo das festas ainda não acabou, vamos visitar muitas festas até 

chegar na página 229. Ufa chega cansei de tantas festas. 

Mas é muito bom não é mesmo? 

E para encerrar esta aula cheia de festas e comemorações, depois da aula vocês tem um 

super desafio na página 229. 

 

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

História-página 229. 

Matemática-página 135. 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO PARA O CIRMEN.  

 

English time: Ver aula no Classroom 

 

 

Teatro: SERÁ AMANHÃ, 26/11, PARA ENSAIO NA QUADRA. 

 

 


