
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 03 DE DEZEMBRO 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 contos de acumulação.  

 

Hoje é sexta-feira dia de? 

CIRANDA LITERÁRIA! 

Hoje nossa Ciranda vem trazendo um conto de acumulação muito interessante. 

É sobre uma festa que irá ter em um castelo 

Vamos juntinhos conhecer este conto e preste atenção, no final vocês terão uma grande 

surpresa. 

https://youtu.be/Y-T7kHQ8peA 

 

Área do conhecimento: Matemática 

Atividade: Situações Problema 

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

subtração. 

 

Em nossas aulas de matemática, estamos exercitando resolver situações matemáticas com 

os cálculos matemáticos. 

O pai de Torugo estendeu algumas roupas no varal no início da tarde. Mas agora ele precisa 

saber quantas peças de roupa tem no varal depois que ele recolheu algumas que estavam 

secas. 

Vamos juntos na página 155 ajudar o pai do Torugo. 

Vamos continuar a ajudar Torugo e sua família, agora é a vez do nosso amigo. 

Na página 156, temos uma situação problema divertida e interessante. 

Vamos lá! 

Depois da aula, vocês podem realizar a página 154 com um delicioso jogo da trilha, mas 

lembrem-se lá também tem cálculos matemáticos.  

 

 

https://youtu.be/Y-T7kHQ8peA


Área do conhecimento: Geografia 

Atividade: Nosso Convívio em Diferentes Lugares 

Objetivo: Nomear diferentes espaços de convivência 

 

Nos espaços de convivência, podemos realizar diversas atividades que nos divertem e nos 

trazem conhecimentos. 

Vamos observar as imagens da página 282, nestes lugares as pessoas estão realizando 

atividades diversificadas. Vamos nomear estas atividades. 

Estar com diferentes pessoas em espaços público é divertido, mas também temos que estar 

atentos as regras, vamos identificar em que local as pessoas que estão na página 283. 

Para finalizar nossa aula, vamos realizar as atividades da página 284 usando os lápis azul e 

vermelho. 

Depois da aula, vocês podem realizar as páginas 285 e 286 

 

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

Geografia-página 285 e 286. 

Matemática-página 154. 

 

Momento LIV: 

Olá família, como estamos? 

Já estamos finalizando nossas atividades com aquela sensação de dever cumprido.    

Assim, gostaríamos de explorar um sentimento tão fundamental e essencial em nossa vida, 

que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para sermos felizes não é mesmo?  

Quando cumprimos os nossos deveres, nos sentimos felizes não é mesmo? E assim a felicidade 

nos coloca em equilíbrio. Muitos pesquisadores e estudiosos vêm sustentando que a felicidade 

é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

ENGLISH TIME:  

Hello! 

 

It’s Friday! 

Let´s play a memory game! Vamos ver quem lembra dos elementos do Natal! 

https://matchthememory.com/evre 

 

TEATRO - Cirmen Ensaio na quadra 
 

Cirmen Ensaio 

Chegamos no mês de Dezembro! O dia do nosso Espetáculo está cada vez mais perto!  

Que alegria! 

Hoje vamos fazer um ensaio bem lindo! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 


