
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal, esta semana vamos fazer muitas descobertas sobre os 

profissionais que conhecemos e o que eles fazem. 

Vamos falar sobre quais são suas funções na Sociedade, vamos saber 

quais as profissões dos nossos pais. 

E não vamos parar por aqui não, vamos continuar falando da importância 

de reciclar para deixar nosso planeta mais limpo e saudável. 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 03 DE MAIO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores Online 

Matutino 

 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Natália 

8h às 9h30 - aula síncrona 

9h30 às 9h50 - hora do lanche 

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h - Hora do Brincar 



Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Marcinha, Ananda 

14h às 15h30- aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20- aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Construir lista de profissionais que conhecemos. 

OBJETIVO: Identificar, relembrar, nomear as profissões que conhecemos. 

  

Hoje nossa aula será muita legal. 

Você sabia que existem muitas profissões no mundo? 

Qual o profissional que você conhece e o que ele faz? 

Agora chegou a hora de colocar a mão na massa. 

Vamos juntos na nossa aula online, construir uma lista com os profissionais que nós 

conhecemos. 

Lápis e caderno na mão e vamos lá! 

Pró Marcinha preparou um vídeo tão legal! 

Vamos assistir para ver qual brincadeira ela está fazendo. 

https://youtu.be/ze0vIB0hByw 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Lugar de brincar 

 

OBJETIVO: Identificar diferentes maneiras de brincar, reconhecer brinquedos e 

brincadeiras. 

Quem aí gosta de brincar levanta a mão? 

Nossa! Estou vendo muitas mãos levantadas, obá. 

É isso mesmo, vamos iniciar o capítulo 3 falando sobre brincadeiras. 

Vamos juntos conhecer diferentes brincadeiras e lugares que podemos brincar. 

Vamos dar uma olhadinha o que a turma do Eleva está fazendo na página 292 e 293 

(apreciação). 

https://youtu.be/ze0vIB0hByw


Juntos vamos ajudar a turminha a perceber quais são os lugares seguros para brincar e 

as brincadeiras que podemos fazer nestes lugares lá na página 294 e 295 

 

English time:  
Hello! 

 

Hoje, vamos lembrar o alfabeto. 

Você já aprendeu a cantar a música. https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje, vamos ver a letra U. Vamos assistir o 

video  https://www.youtube.com/watch?v=yWiRgOuaS84 

Agora vamos abrir o caderno de desenho  fazer a letra U e fazer um desenho com a 

Teacher. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=yWiRgOuaS84

