
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quero saber quem gosta de brincar? 

Essa semana vamos conhecer cantigas que podemos transformar em deliciosas 

brincadeiras. 

Vamos juntos fazer cálculos, conhecer paisagens e cantigas que podemos brincar e 

nos divertir. 

 

 

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: 29 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 
 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail institucional 

(XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

Área do Conhecimento: Língua Portuguesa 
 

Atividade: Revisão: Contos de acumulação e separação de sílabas. 

 

Objetivo: Identificar as características de um conto de acumulação, e organizar a 

separação de sílabas. 

 

Vamos continuar com os nossos contos de acumulação, está tão interessante, não é mesmo?! 

Vamos conhecer um conto que está nas páginas 46 e 47, é sobre um vovô e sua beterraba 

https://youtu.be/lCpYIPFgcCU 

Agora que conhecemos o conto da Beterraba, vamos realizar as atividades referentes a 

esse conto, vamos juntos conversar sobre a história identificar as principais 

características. 

Vamos continuar tratando este assunto na página 49, lá temos algumas palavras que estavam 

no conto e fazer uma atividade sobre separação de sílabas. 

Viu como vocês estão ficando cada dia melhor em suas atividades. 

Depois da aula vocês podem realizar a página 50, que está muito interessante. 

 

Área do conhecimento: Geografia 
 

Atividade: Convivência em locais privados e públicos. 

Objetivo: Identificar quais são os lugares de convivência público e privado e suas regras. 
 

Estamos aprendendo sobre diferentes tipos de espaços de convivência. 

Neles podemos realizar diferentes atividades, mas precisamos lembrar que nestes lugares 

existem regras que precisam ser cumpridas. 

https://youtu.be/10Um-fJTGZI 

Vamos observar a imagem da página 277, o que vemos nela? 

Quem gosta d passar com sua família e se divertir em um espaço como este que está nas 

páginas 278 e 279? 

Brincar, correr e passear com seu pet é uma atividade que podemos realizar neste espaço. 

Agora é a sua vez de registrar quais são as atividades que vocês realiza no espaço de 

convivência preferido, esta atividade está lá na página 281 e vocês podem realizar depois 

da aula. 

 

 

https://youtu.be/lCpYIPFgcCU
https://youtu.be/10Um-fJTGZI


Área do conhecimento: História 

Atividade: Datas Comemorativas 

Objetivo: Identificar e diferenciar as principais comemorações familiares 

 

Estar juntinho da nossa família é muito bom, não é mesmo?! 

E durante as comemorações, estes momentos se tornam ainda mais especiais. 

As festividades familiares são sempre bem vindas. 

Vamos compartilhar nossas ideias e fazer descobertas eu estão lá na página 231. 

Quem aí gosta de cruzadinha? 

Vamos lá na página 232, que tem uma cruzadinha sobre uma comemoração que é muito 

animada. Vamos lá!! 

Para colocarmos nosso conhecimento em prática, depois da aula vocês podem realizar a 

página 230. 

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

ENSAIO PARA O CIRMEN. 

 

ÚLTIMO DIA PARA ENVIAR UMA FOTO DO PARTO, NASCIMENTO OU 

PRIMEIRO MOMENTO DA CRIANÇA. 

 

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

Língua Portuguesa-página 50. 

Geografia-página 281 

 

 


