
 

               

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

PROFISSÕES 

 
TODO MUNDO TEM UMA PROFISSÃO... 

PROFESSOR, BOMBEIRO, MÉDICO OU COZINHEIRO, 

SEJA QUAL FOR A DECISÃO, 

SEMPRE DEVEMOS TER BOM CORAÇÃO. 

NUNCA DEIXE DE NOTAR, 

O VALOR DA UNIÃO. 

DEPENDEMOS UM DO OUTRO EM QUALQUER PROFISSÃO. 
SUELEN ROSSI 

 

Oi Gente! 

Dia 1o de Maio é o dia do trabalho. Portanto, esta semana vamos falar de algumas 

profissões. E a pró preparou atividades para conhecermos algumas delas.  Então, vamos 

lá? 

Um beijão da pró! 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e 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. 

 

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 



Professores no encontro on-line: 

8h às 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade/Matemática 

Atividade: Produção textual- Entrevista/Profissões  

           Amanhã, 01/05, comemoramos o dia do Trabalhador, então vamos entrevistar um 

ou dois Profissionais de sua família (papai, mamãe, vovó, vovô...) 

 Perguntas:  

 Qual a sua profissão? 

 Quais as atividades realizadas por sua profissão? 

 No caderno de desenho escrever o nome da profissão e fazer o desenho desse 

profissional. 

 E você o que ser quando crescer? Acesse o link que vai te animar e dar uma ideia. 

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

 

E aí já teve uma ideia? Desenhe também no caderno de desenho, o que você quer 

ser quando crescer. Faça um colorido bem bonito. 

 

Atividade: Desafio de Adição 

Agora, vamos aprender mais um pouco através de uma profissão bem legal! 

A  Pró Lú do grupo 5C quis conhecer mais de perto uma profissão interessante: o 

PADEIRO e aproveitou para comprar pão numa Padaria e Delicatessen chamada Bella 

Massa. Pediu ao padeiro para mostrar como ele prepara a massa e coloca para assar o 

pão, depois pediu 3 pães de sal e 2 de leite. Quantos pães a Professora Lú comprou? 

 

 Pense sobre este desafio e registre, do seu jeito, no caderno de desenho. Quantos 

pães você acha que a Professora Lú comprou? 

 

 

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


Sugestão para o fim de semana: 

Durante a visita à padaria, pró Lu se lembrou de como se faz o principal ingrediente do 

pão: a farinha. Hoje em dia vem das fábricas, mas antigamente vinha dos moinhos de 

vento e quem trabalhava neles se chamava MOLEIRO. Se você ficou curioso (a) para ver 

um moinho, dê uma olhadinha nesse vídeo através do link: 

https://youtu.be/HTnLMaxVPVA e depois faça um cata-vento para observar a direção 

do vento e ver de perto como se movimentavam esses moinhos seguindo as orientações 

do livro Prosinha, ficha 17. 

English time:  

Ver aula no classroom. 

Bom final de semana! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 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 no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade/Matemática 

Atividade: Produção textual- Entrevista/Profissões  

           Amanhã, 01/05, comemoramos o dia do Trabalhador, então vamos entrevistar um 

ou dois Profissionais de sua família (papai, mamãe, vovó, vovô...) 

 Perguntas:  

 Qual a sua profissão? 

 Quais as atividades realizadas por sua profissão? 

https://youtu.be/HTnLMaxVPVA


 No caderno de desenho escrever o nome da profissão e fazer o desenho desse 

profissional. 

 E você o que ser quando crescer? Acesse o link que vai te animar e dar uma ideia. 

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

E aí já teve uma ideia? Desenhe também no caderno de desenho, o que você quer 

ser quando crescer. Faça um colorido bem bonito. 

 

Atividade: Desafio de Adição 

Agora, vamos aprender mais um pouco através de uma profissão bem legal! 

A  Pró Lú do grupo 5C quis conhecer mais de perto uma profissão interessante: o 

PADEIRO e aproveitou para comprar pão numa Padaria e Delicatessen chamada Bella 

Massa. Pediu ao padeiro para mostrar como ele prepara a massa e coloca para assar o 

pão, depois pediu 3 pães de sal e 2 de leite. Quantos pães a Professora Lú comprou? 

 

 Pense sobre este desafio e registre, do seu jeito, no caderno de desenho. 

Quantos pães você acha que a Professora Lú comprou? 

 

Sugestão para o fim de semana: 

Durante a visita à padaria, pró Lu se lembrou de como se faz o principal ingrediente do 

pão: a farinha. Hoje em dia vem das fábricas, mas antigamente vinha dos moinhos de 

vento e quem trabalhava neles se chamava MOLEIRO. Se você ficou curioso (a) para ver 

um moinho, dê uma olhadinha nesse vídeo através do link: 

https://youtu.be/HTnLMaxVPVA e depois faça um cata-vento para observar a direção 

do vento e ver de perto como se movimentavam esses moinhos  seguindo as orientações 

do livro Prosinha, ficha 17. 

 

English time:  

Ver aula no classroom. 

Bom final de semana! 

 

 

 

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

