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“ERA UMA VEZ 

ASSIM VAI COMEÇAR 

A LINDA HISTORINHA 

QUE AGORA VOU CONTAR. 

BATAM PALMAS MINHA GENTE!!! 

BATAM PALMAS OUTRA VEZ 

BATAM PALMAS BEM CONTENTES 

QUE VOU CONTAR… 

ERA UMA VEZ…” 

 

Oi Turminha! Essa semana continuaremos com o nosso projeto 

Contos e escolhi uma história bem legal para fazer a leitura para 

vocês. 

                                      Bons estudos! 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 21 DE MAIO 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: 

8h às 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Linguagem 

Objetivos:  

 Registrar sequência numérica até 20. 

 Compreender como o número se constrói. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

 Registrar observações utilizando a linguagem matemática por meio da escrita de 

numerais como resultado da soma de elementos. 

 Valorizar o respeito às regras e aprender a esperar pela vez. 

 Levantar hipótese sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

Atividade: Sequência Numérica/ Antecessor e Sucessor/ Construção do 

número/Adição 

Olá crianças! Hoje vamos aprender uma brincadeira bem legal que dá até pra brincar em 

casa com papai, mamãe ou com os irmãos.  

Vocês conhecem a brincadeira de amarelinha? Alguém já brincou? Vocês sabem como 

brinca? 

Com a ajuda de um adulto leia a regra dessa Amarelinha. 

A AMARELINHA também é conhecida como macaca, xadrez, avião, maré, sapata e casco 

em outras regiões do país. A mais tradicional, porém, é aquela feita no chão com auxílio 

do giz, conforme os passos abaixo: 



1. Cada jogador precisa de uma pedrinha, bolinha de papel, uma pecinha de jogo (lego, 

memória, dominó...). 

2. Quem começar joga a peça na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa em 

casa, partindo da casa 2 até o céu. 

3. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa ao lado da outra, pode 

pôr os dois pés no chão. 

4. Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a 

pecinha quando estiver na casa 2. 

5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pecinha na casa 2. 

6. Perde a vez quem: 

· Pisar nas linhas do jogo. 

· Pisar na casa onde está a pecinha. 

· Não acertar a pecinha na casa onde ela deve cair. 

· Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pecinha na volta. 

7. Ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro.  

 

Alguns tipos de amarelinha: 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos aprender a fazer 2 tipos de amarelinha no nosso livro Prosinha: FICHA 33 

e 34. 

E para encerrar nossa aula de hoje, que tal um joguinho? Vamos jogar online acesse o 

linK:  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-vamos-contar 

Depois vamos brincar com o Material Dourado com a Pró Rosana nesse vídeo. 

 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.”  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-vamos-contar
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 19. Em seguida, os alunos apontam 

para os personagens da página. Eles devem dizer o nome de cada personagem e seu 

respectivo par. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 21 DE MAIO 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: Matemática/ Linguagem 

Objetivos:  

 Registrar sequência numérica até 20. 

 Compreender como o número se constrói. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

 Registrar observações utilizando a linguagem matemática por meio da escrita de 

numerais como resultado da soma de elementos. 

 Valorizar o respeito às regras e aprender a esperar pela vez. 

 Levantar hipótese sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

Atividade: Sequência Numérica/ Antecessor e Sucessor/ Construção do 

número/Adição 

Olá crianças! Hoje vamos aprender uma brincadeira bem legal que dá até pra brincar em 

casa com papai, mamãe ou com os irmãos.  

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


Vocês conhecem a brincadeira de amarelinha? Alguém já brincou? Vocês sabem como 

brinca? 

Com a ajuda de um adulto leia a regra dessa Amarelinha. 

A AMARELINHA também é conhecida como macaca, xadrez, avião, maré, sapata e casco 

em outras regiões do país. A mais tradicional, porém, é aquela feita no chão com auxílio 

do giz, conforme os passos abaixo: 

1. Cada jogador precisa de uma pedrinha, bolinha de papel, uma pecinha de jogo (lego, 

memória, dominó...). 

2. Quem começar joga a peça na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa em 

casa, partindo da casa 2 até o céu. 

3. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa ao lado da outra, pode 

pôr os dois pés no chão. 

4. Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a 

pecinha quando estiver na casa 2. 

5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pecinha na casa 2. 

6. Perde a vez quem: 

· Pisar nas linhas do jogo. 

· Pisar na casa onde está a pecinha. 

· Não acertar a pecinha na casa onde ela deve cair. 

· Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pecinha na volta. 

7. Ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro.  

 

Alguns tipos de amarelinha: 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos aprender a fazer 2 tipos de amarelinha no nosso livro Prosinha: FICHA 33 

e 34. 

E para encerrar nossa aula de hoje, que tal um joguinho? Vamos jogar online acesse o 

linK:  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-vamos-contar 

Depois vamos brincar com o Material Dourado com a Pró Rosana nesse vídeo. 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-matematica-vamos-contar


English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.”  

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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 19. Em seguida, os alunos apontam 

para os personagens da página. Eles devem dizer o nome de cada personagem e seu 

respectivo par. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

