
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE MAIO DE 2021 – 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 

Matutino 

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

ATIVIDADE: Lugares Diferentes, Brincadeiras Diferentes. 

 

OBJETIVOS: Explorar imagens, conhecer diferentes lugares e brincadeiras, valorizar 

as brincadeiras indígenas.  

 

Quantas descobertas estamos fazendo nesta semana, não é mesmo? 

Estamos conhecendo diferentes lugares onde as crianças do mundo todo brincam. 

Juntos vamos conhecer os diferentes lugares que as crianças brincam, pode ser que 

estes lugares sejam parecidos com o que nós brincamos. 

Na página 298, vamos conhecer quais são estas brincadeiras e os lugares que eles 

realizam. 

Também vamos conhecer os brinquedos e brincadeiras que as crianças indígenas 

brincam, de qual materiais eles são construídos. 

Na página 299, vamos conhecer estes materiais e brinquedos. 

Vai ser muito divertido! 

Agora vamos conhecer mais brincadeiras indígenas. 

 

https://youtu.be/8EkfuGRnIno 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Responsabilidades com nossa Comunidade. 

 

OBJETIVOS: Compreender o que são responsabilidades, discutir ações que podemos 

ter para ajudar nossa comunidade. Construir frases 

 

Ajudar as pessoas faz muito bem, não é mesmo? 

A turma do Eleva vai nos mostrar na página 235 uma Campanha que eles participaram. 

Vai ser muito interessante saber o que eles fizeram. Vamos lá! 

E você já participou de alguma Campanha para ajudar alguém. Esta semana também 

falamos sobre a importância de doar. 

https://youtu.be/8EkfuGRnIno


Você faz doações?  

Você já fez alguma ação para ajudar alguém? 

Na página 237 vamos juntos pensar sobre este assunto e pensar nas nossas ações. 

Vamos juntos nessa! 

Vamos ouvir uma música que fala sobre Solidariedade, muito legal! 

https://youtu.be/FH4EDYF1frI 

 

ENGLISH TIME:  

 

Hoje vamos abrir o Workbook e fazer a página 34 com a Teacher. 

Se der tempo, vamos fazer esse joguinho de acertar a comida. 

 

TEATRO:  

Dona Baratinha e Dom Ratão 

Vamos Recontar? 

 

Olá meus Amores!  

Semana passada no “Grupão”, assistimos uma apresentação teatral de uma adaptação da 

história “O Casamento da Dona Baratinha”!  

Hoje nós iremos recontar e encenar a história da Dona Baratinha e cada um de vocês 

poderá escolher um personagem dessa história para representar! Ah! Se quiserem 

colocar algum personagem novo também vale! E o melhor... Vocês topam criarmos juntos 

mudanças na história? Pretendentes diferentes para Dona Baratinha, uma comida 

diferente para servir no casório, e até quem sabe um final diferente? 

Oba! Pelo visto hoje iremos nos divertir com muita criatividade, imaginação e 

expressividade! Estou animadíssima! 

Quem quiser usar maquiagem e/ou vestir uma roupa, fantasia improvisada, usar algum 

acessório, de acordo com o bicho que escolher representar, a nossa aulinha ficará ainda 

mais divertida!  

Para finalizar o nosso I Trimestre deixo uma surpresa para vocês: o LINK do espetáculo 

teatral completo do Grupo Stripulia “DONA BARATINHA E DOM RATÃO”! Quem quiser 

pode assistir no final de semana comendo uma pipoca bem gostosa!  

Beijos bem estalados da Pró Cami! 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=G3mFf3k-VXI 

 
 

https://youtu.be/FH4EDYF1frI
https://www.youtube.com/watch?v=G3mFf3k-VXI

