
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 01 de DEZEMBRO 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. 
 

Este capítulo está recheado de contos de acumulação, não é mesmo? 

Na página 56, temos um conto de repetição bem divertido. Vamos conhecer? 

https://youtu.be/StpCQatKkjU 

Legal não é? 

Vamos agora conhecer outro conto de acumulação que está na página 61. 

https://youtu.be/TWXJ-QU26JI 

Agora que conhecemos dois novos contos de acumulação, vamos realizar as atividades da 

página 63 que está muito legal. 

Depois da aula, vocês podem realizar a página 62 sobre o conto “Da árvore da Montanha”. 
 

Área do conhecimento: Matemática 

Atividade: Resolvendo Problemas. 

Objetivos: Fazer cálculos mentais e resolver problemas utilizando as operações de adição e 

subtração.  

 

Estamos iniciando o capítulo 12 na área da matemática. 

Vamos resolver situações matemáticas realizando operações matemáticas de adição e 

subtração. 

Na página 150, Duda está confusa e não sabe qual chave abre o cadeado. 

Vamos juntos compartilhar nossas ideias para poder ajudar Duda. 

Estamos cada dia mais realizando atividades com as operações matemáticas. 

Sei que vocês gostam de situações problemas, e lá na página 151 temos algumas situações que 

envolvem as operações matemáticas. Vamos juntos exercitar e apresentar para nossos 

amigos como pensamos para solucionar estes problemas.  

 

https://youtu.be/StpCQatKkjU
https://youtu.be/TWXJ-QU26JI


Área do conhecimento: História  
 

Atividade: Festas na Família e na Comunidade 

 

Objetivo: Reconhecer festas celebradas em família e na comunidade. 

 

Estamos finalizando o nosso Capítulo de história. 

Quantas coisas nós aprendemos sobre as comemorações em família e na comunidade. 

Agora fazer um relembrando muito divertido. 

Vamos lá nas páginas 234 e 235, lá vamos fazer uma revisão dos nomes das festividades 

que estudamos e compartilhar nossos conhecimentos. 

Para fechar este capítulo com chave de ouro, depois da aula vocês podem realizar a 233. 

 

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

História-página 233. 

Língua Portuguesa – Página 62 

 

English time:  

Hello Kids, 

 

Vamos aprender mais sobre o Natal, mais alguns elementos natalinos. Quais desses elementos 

você já conhecia em Inglês e quais são novos para você? Escolha um novo elemento e desenhe 

no seu caderno de desenho. 

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

MÚSICA:  

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN 

 

METODOLOGIA 

O professor irá preparar a turma para a apresentação do dia 10/12, posicionando o grupo e 

cantando, já em posição, bem como fará vocalize e exercícios de respiração para a 

apresentação. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

 

 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc

