
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 02 DE DEZEMBRO 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: Elaborando Problemas. 

 

Objetivos: Elaborar problemas, fazer cálculos utilizando operações de adição e subtração, 

interpretar tabela. 

 

Agora chegou a nossa vez de elaborar uma situação problema. Oba!!! 

Vamos juntos na página 152 elaborar uma situação problema, mas para isso precisamos 

observar a tabela que está no início da página. 

Meus amores, vocês arrasaram!  

Vamos continuar com os cálculos matemáticos nas situações problema. 

O pai da Beca tem uma surpresa par ela. Vamos descobrir o que é na página 153. 

Hoje nossa aula foi uma chuva de cálculos e situações problemas. 

Muito legal! 

 

Área do conhecimento: Ciências  
 

Atividade: Paisagem Natural e Modificada  

 

Objetivo: Identificar as mudanças nas paisagens Natural e Modificada. 
 

Obá essa semana temos mais uma cruzadinha em nossa aula, que legal! 

Vamos juntos lá na página 340 fazer uma cruzadinha sobre o que estudamos neste capítulo. 

Mas para isso precisamos completar as frases. 

Quantas curiosidades descobrimos sobre as paisagens. 

Agora vamos fazer mais descobertas na página 342, sobre as paisagens naturais e 

modificadas. 

Depois da nossa aula, vocês podem fazer a página 341 com uma interessante pesquisa. 

 

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADES: Parlendas. 

 

OBJETIVOS: Identificar o que são parlendas e suas características. 
 

Vamos iniciar o capítulo 12 de linguagem com uma atividade que eu gosto muito. 

São as parlendas! 

São cantigas que podemos brincar e trazem rimas como uma de suas características. 

Vamos observar o que a turma do Eleva está brincando nas páginas 68 e 69. 

Tenho certeza que você já brincou usando alguma parlenda, vamos relembrar. 

Vamos conhecer duas parlendas que podemos usar e brincar com corda. Elas estão lá nas 

páginas 70 e 71. 

https://youtu.be/7cZrWoWDxLw 

https://youtu.be/s9b56iUs88E 

Para casa vocês podem realizar a página 64 que está interessante, vocês vão gostar. 

 

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

Linguagem-página 64. 

Ciências 341-página 135. 

 

English time:  

Hello Kids, 

Hoje é dia de arte, vamos precisar de palito de picolé ou um graveto, cola, papel verde 

(pode colorir o papel), tesoura e a sua imaginação!  

                         

 

Teatro: Ver aula no Classroom, SERÁ AMANHÃ COM ENSAIO NA QUADRA. 

 

 

https://youtu.be/7cZrWoWDxLw
https://youtu.be/s9b56iUs88E

