
           

 

 

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: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-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: Ciranda Literária 

 

Atividade: Ciranda Literária. 

 

Objetivo: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite, identificar 

características marcantes dos personagens.  

 

Hoje é sexta-feira dia de? 

CIRANDA LITERÁRIA! 

Hoje nossa Ciranda vai falar de um assunto que estamos conhecendo lá na área de Linguagem. 

É um conto acumulativo, sim uma história que a cada nova página vamos acrescentando novos 

elementos. 

Quem aí está curiosa para conhecer esta história. 

Então, vamos lá! 

https://youtu.be/QFJWYAApl7I 

  

Área do conhecimento: Geografia 
 

Atividade: Nosso Convívio em Diferentes Lugares 

 

Objetivo: Identificar diferenças de convívio em diferentes lugares. 
  
Vamos iniciar o capítulo 12 de geografia com um assunto muito legal. 

Os diferentes lugares que convivemos com outras pessoas. 

Vamos observar as páginas 270 e 271 e conversar um pouco sobre o que a turma do Eleva 

está fazendo neste lugar. 

Vivemos em uma sociedade e sempre estamos convivendo com outras pessoas, na escola, no 

clube, no condomínio e em muitos outros espaços. 

Observem as páginas 272 e 273, existem dos grupos de pessoas, a qual grupo eles 

pertencem? 

Vocês sabem? 

https://youtu.be/QFJWYAApl7I


Vamos conversar um pouco mais sobre estes diferentes tipos espaços de convivências na 

página 274. 

Agora é a sua vez, na página 275 você vai realizar juntinho com a sua família e nos contar 

sobre sua convivência com o seu grupo.  

 

Área do conhecimento: Matemática 

 

Atividade: Calendário. 

 

Objetivos: Identificar as informações que o calendário traz como marcador temporal. 

 

Vocês se lembram que estudamos sobre bilhetes e calendários não é mesmo? 

Agora vamos fazer a leitura de um bilhete que encontramos lá na página 140 e descobrir qual 

foi a data que o piquenique foi marcado. 

O calendário traz informações como os dias da semana, nome do mês e a data em que estamos 

ou qual marcamos um compromisso. 

Na página 141, vamos identificar consultando um calendário, qual dia da semana estamos e 

qual será o próximo dia. Vamos lá?! 

Depois da aula, vocês podem exercitar seus conhecimentos, realizando as da página 142. 

 

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

Geografia-página 275. 

Matemática-página 142. 
 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

 

TEATRO: ENSAIO PARA O CIRMEN. 
 

Olá minha galera linda! Seguimos com os nossos ensaios! 

Está cada vez mais pertinho do dia da nossa apresentação! Eba! 

Vamos manter a nossa concentração e alegria! 

Beijinhos com amor e muita empolgação, 

Pró Cami 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
 



Momento LIV: 
 

Olá família, tudo bem? 

Estamos pertinho do mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos 

trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança.  

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA 

 

Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas sugestões de 

perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  
 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Por que o cachorrinho mudou de comportamento? 

5. Como terminou a história? 
 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA

