
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE MAIO DE 2021 – QUARTA-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 

Matutino 

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

9h30 às 9h50 - Hora do lanche  

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

11h às 12h- Hora do Brincar - Atendimento 

 

 



Vespertino 

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

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

16h20 às 17h - Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

17h às 18h – Hora do Brincar - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADE: Ditado das Profissões (Imagens) 

 

OBJETIVO: Identificar os personagens da imagem e o nome dele, registrar o nome 

deste profissional, localizar e nomear letra inicial e final e a quantidade de sílabas das 

palavras. 

 

Essa semana está muito divertida. 

Vamos deixar nossa aula mais interessante ainda. 

Vamos fazer uma brincadeira, a professora irá sortear uma imagem, nesta imagem terá a 

figura de um profissional. 

Vocês iram dizer qual é o nome deste profissional e registrar no caderno de pauta. 

Se prepare será muito divertido. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Tempo de uso dos objetos. 

 

OBJETIVOS: Conhecer o tempo de uso dos objetos.  

 

A turma do Eleva está gostando muito de conhecer mais sobre os objetos e o tempo da 

sua durabilidade. 

É isso mesmo, cada objeto tem um tempo em que nós conseguimos usar. Depois de um 

certo tempo eles não servem mais para o uso. 

Na página 368, vamos conhecer estes objetos e qual o período que conseguimos usar.  

E você, o que você faz com os objetos que não usa mais? 

Ah! Não vamos esquecer que é muito importante fazer com estes objetos. 

Vamos assistir um vídeo que fala sobre reciclagem, se preparem. 

 

https://youtu.be/vLd9yAYNdz0 

 

 

https://youtu.be/vLd9yAYNdz0


ATENÇÃO! NA SEXTA-FEIRA, VAMOS FAZER UMA MANHÃ DIFERENTE. 

Como estamos conhecendo e estudando sobre as profissões, você pode vir caracterizado 

com um profissional da sua escolha e explicar para nossa turma o que ele faz, onde 

trabalha, quais são seus materiais. 

Vamos usar nossa criatividade.  

Vai ser muito divertido! 

 

English time:  

Hoje vamos começar um assunto que acho que todo mundo gosta.Do que será 

Primeiro vamos assistir o video https://www.youtube.com/watch?v=D7WJqszj24U 

Agora vamos conversar um pouco. Voce gosta de comer ! Que comida voce gosta.! 

Agora vamos abrir o Workbook na pagina 33 e desenhar nossa favorite food 

 

Música: 

OBJETIVO 

Cantar as notas musicais junto com o vídeo, enfatizando a localização das notas na pauta 

musical. 

Identificar altura das notas musicais na pauta. 

Apreciar obra Just & Joust -  Orquestra Infantil de Cordas (11 anos) CCM - Artave. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio do vídeo com as notas musicais cantada e mostradas na pauta, o professor 

estimula a turma a cantar junto com o vídeo e identificar o local das notas na pauta. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/HquBPC_86EE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7WJqszj24U
https://youtu.be/HquBPC_86EE

