
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 30 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: Acumulação em Histórias 

 

Objetivo: Revisitar um conto de acumulação e identificar os personagens. 

Vocês se lembram que na semana passada, vimos uma história que chamava “A casa 

Sonolenta”? 

Nesta semana vamos revisitar esta história que está lá nas páginas 52 e 53. 

https://youtu.be/TrY6KKy4MqY 

Agora que todos se lembraram, vamos realizar a página 55 que traz atividades sobre o 

conto que ouvimos e também vamos usar a tesoura, vai ser interessante. 

Agora que usamos a tesoura, lembramos o nome dos personagens, vamos lembrar o que 

cada personagem fez na história, tudo isso e muito mais na página 55. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências  
 

ATIVIDADE: Ambientes Terrestre e Aquáticos 

 

Objetivo: Conhecer a diversidade aquática e terrestre. 

 

O nosso planeta tem uma variedade de animais dentro e fora da água. 

Os animais que vivem fora da água chamamos de aquáticos e os que vivem na terra chamamos 

de terrestre. 

Hoje vamos conhecer a diversidade que existem nestes dois ambientes na página 337. 

Estes dois ambientes trazem características e animais diferentes. 

Vamos conhecer um pouco mais destes animais na página 338, vai ser muito interessante. 

Para depois do horário da nossa aula, vocês podem realizar a página 339. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Situações Problemas. 

https://youtu.be/TrY6KKy4MqY


OBJETIVO: Resolver operações matemáticas e apresentar diferentes estratégias de 

pensamentos. 

 

Estamos aprendendo cada dia mais com as nossas situações problemas. 

Agora vamos precisar ajudar Beca que economizou em sua mesada, mas deseja saber quanto 

mais ela irá economizar durante 4 semanas, este interessante desafio está na página 144. 

Na área da matemática, aprendemos sobre os números, formas geométricas e calendário. 

Agora temos mais alguns desafios lá na página 145, vamos juntos apresentar nossas 

estratégias de pensamentos. 

Para realizar em casa depois da aula, vocês podem realizar mais alguns desafios matemáticos 

que está na página 143. 

 

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

Matemática-páginas 143. 

Ciências-página 339 

 

English time:  

Hello Kids, 

Let’s  talk more about Christmas, você conhece alguma história de Natal? Vamos assistir uma 

linda Christmas story e depois fazer um lindo desenho da sua parte favorita. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhqhUa-vANo 

 

 

 

 

 


