
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 DE MAIO DE 2021 – SEXTA-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 

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: Camila, 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/ Artes  

 

ATIVIDADE: Apresentação dos profissionais 

 

OBJETIVO: Apresentar e explicar qual o profissional escolhemos, sua função e seus 

objetos de trabalho. 

 

Esta semana foi muito divertida, quantas coisas nós aprendemos, não foi mesmo? 

E hoje é um dia muito especial.   

Vamos apresentar o profissional que nós escolhemos para nossos colegas. 

Se preparem vai ser muito divertido e interessante. 

Todos prontos? 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária/ A Galinha Ruiva 

 

OBJETIVO: Conhecer histórias sobre colaboração e ajuda ao próximo. 

 

Hoje nossa Ciranda Literária está muito interessante. 

Vamos conhecer uma história sobre coloração, isso mesmo. 

Dona galinha, encontrou uma semente, mas parece que seus colegas não quiseram ajuda-

la. 

O que será que vai acontecer?!!! 

Vamos juntos nessa aventura. 

 

https://youtu.be/MvNgmm9jA7s 

 

 

 

https://youtu.be/MvNgmm9jA7s


English time:  
Hello! 

 

Hoje vamos fazer uma receita  

Vamos precisar de 1 banana , 1 ovo, 1 colher de farelo de aveia e canela. 

 

Have a great weekend. 

 

Momento LIV:  

 
Vamos brincar com as emoções? 

 

Olá família. Como você está? 

Estamos vivendo um momento bem desafiador não é mesmo? Como estão as emoções? 

Estão estáveis ou inconstantes? Esta é uma boa oportunidade de autoconhecimento e 

aprendizado sobre como lidar com nossas emoções, sobretudo compreendê-las que não 

são características nossas, mas estados de ser, portanto, emoções sempre vêm e vão.  

Que tal, ensinarmos isto também aos nossos pequenos? 

Assista ao vídeo que segue no link em anexo e ao final realize a atividade proposta, que 

seguem também descrita abaixo: 

Brinque com a criança de fazer “Cara de que”, a partir de situações que você pode 

imaginar com ela.  

Seguem alguns exemplos: fique à vontade para pensar em outros, considerando o 

universo da criança.  

Vamos fazer cara de que? 

Cara de quem estava brincando com um amigo muito especial e de repente ele precisou ir 

embora.... 

Cara de quem recebeu um abraço delicioso de alguém que gosta muito.... 

Cara de quem de repente ouviu um barulho estranho... 

Cara de quem estava todo arrumado para ir fazer um piquenique e começou aquela chuva, 

atrapalhando todo o passeio. 

Cara que quem encontra um amigo que não via há muito tempo... 

Cara de .......(aqui a família pode inventar ou lembras de várias situações) 

Ao final, vamos desenhar as caras de todas as emoções que conseguimos fazer: amor, 

raiva, alegria, tristeza e medo, e para cada uma a gente atribui uma cor diferente.  

As carinhas podem ser feitas como a sugestão que aparecem no vídeo, ou podem ser 

feitas em papel ofício e coladas na parede do quarto da criança, a fim de que a ela se 



familiarize com as próprias emoções e possa reconhecê-las muito facilmente, gerando 

assim uma oportunidade sempre de refletir sobre elas.   

https://www.youtube.com/watch?v=1Y8VfShPfYc 

 

PARA O 1o ANO.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de foto 

ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

 

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

  

 

Forte abraço.  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y8VfShPfYc
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

