
 

               

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

O nosso coração enche de alegria em saber que vamos nos encontrar. Esta semana está 

cheia de enigmas e muito mistério para desvendar, com atividades recheadas de momentos 

de alegria e aprendizagem nas nossas aulas On-line! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de mistério! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
 

DATA: 30 DE ABRIL DE 2020 – 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. 

PROFESSORES ONLINE 

8h às 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ditado com Imagem das Profissões 

Vamos iniciar nossa aula com esta música sobre as profissões. (Sugiro baixar com 

antecedência e deixar passando (5 minutos) antes de começar a aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA 

 

Vocês sabiam que amanhã comemoramos o Dia Internacional do Trabalho? 

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA


Isso mesmo, os trabalhadores amanhã poderão descansar.  

Para conhecer mais algumas profissões, vamos fazer um ditado de imagens. Prepare seu 

caderno que já, já, vamos começar. 

 

Para ilustrar a aula assista o vídeo que pró Marcinha (1o C) preparou. Acesse o link na 

atividade. https://youtu.be/rAJ3bycmkb4 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Profissionais da nossa família 

 

Você sabe a profissão do Papai e da Mamãe? 

Para fazer mais descobertas, vamos realizar uma entrevista com nossos pais. 

No caderno de pauta, faça o cabeçalho com o nome da escola e a data do dia de hoje. 

Vamos descobrir qual a profissão de cada uma e por que eles escolheram se fizeram 

esta escolha. 

 

 Perguntas: 

1) 1. Nome do Papai  

2. Qual sua profissão? Por que fizeram esta escolha? 

3. Nome da Mamãe 

4. Qual sua profissão? Por que fizeram esta escolha? 
 

Depois da entrevista, acesse o link na atividade para te animar a fazer seu desenho.  E 

pensar em; O que você quer ser quando crescer? 
https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g 

 

Para deixar sua produção mais bonita, escolha uma profissão e faça um lindo desenho. 

 

English time:  

 
Ver sala do classroom 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rAJ3bycmkb4
https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
 

DATA: 30 DE ABRIL DE 2020 – 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. 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ditado com Imagem das Profissões 

 

Vamos iniciar nossa aula com esta música sobre as profissões. (Sugiro baixar com 

antecedência e deixar passando (5 minutos) antes de começar a aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA 

 

Vocês sabiam que amanhã comemoramos o Dia Internacional do Trabalho? 

Isso mesmo, os trabalhadores amanhã poderão descansar.  

Para conhecer mais algumas profissões, vamos fazer um ditado de imagens. Prepare seu 

caderno que já, já, vamos começar. 

 

Para ilustrar a aula assista o vídeo que pró Marcinha (1o C) preparou. Acesse o link na 

atividade. https://youtu.be/rAJ3bycmkb4 
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Profissionais da nossa família 

Você sabe a profissão do Papai e da Mamãe? 

Para fazer mais descobertas, vamos realizar uma entrevista com nossos pais. 

No caderno de pauta, faça o cabeçalho com o nome da escola e a data do dia de hoje. 

Vamos descobrir qual a profissão de cada uma e por que eles escolheram se fizeram 

esta escolha. 

 Perguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA
https://youtu.be/rAJ3bycmkb4


1. Nome do Papai  

2. Qual sua profissão? Por que fizeram esta escolha? 

3. Nome da Mamãe 

4. Qual sua profissão? Por que fizeram esta escolha? 
 

Depois da entrevista, acesse o link na atividade para te animar a fazer seu desenho.  E 

pensar em; O  que você quer ser quando crescer? 
https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g 

 

Para deixar sua produção mais bonita, escolha uma profissão e faça um lindo desenho. 

 

English time:  
 

Ver sala do classroom 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g

