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Então, vamos aproveitar o início desse tempo tão mágico, de paz e muita 

alegria para nos divertir aqui juntinhos nas nossas aulas?    

                                                                             Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 1o DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 9h 

Sala do G5A – Prós Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Sociedade 

Objetivos: 

 Identificar números pares e ímpares e aplicar ao seu cotidiano.  

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

e o entre em uma sequência. 

 

Atividade: Revisão dos conceitos: Par e ímpar 

 Oi Turminha! Vamos brincar de “Par e ímpar?”  

 Vamos ver como brinca assistindo os vídeos. Clique nos links. 

Kaboo - https://youtu.be/9tQcZhecoNU 

Par e ímpar - https://youtu.be/JpiV4yhs254 

 

 Agora, desenhe no seu caderno de desenho as figuras abaixo, observando as 

quantidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responda colorindo os desenhos de acordo com a legenda abaixo:  

Ímpar - azul 

https://youtu.be/9tQcZhecoNU
https://youtu.be/JpiV4yhs254


Par  – vermelho 

     Pense também em um número, desenhe sua quantidade e pinte com a cor indicada 

de par ou ímpar. 

 Escolher 3 crianças e fazer o Portfólio de Linguagem após a aula. 

 

 

English time:  

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema das roupas. Quem será que vai acertar mais ? Se 

prepare antes de jogar !! 

 

Música:  

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0pTvYk3MuLM


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 1o DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Sociedade 

Objetivos: 

 Identificar números pares e ímpares e aplicar ao seu cotidiano.  

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

e o entre em uma sequência. 

 

Atividade: Revisão dos conceitos: Par e ímpar 

 Oi Turminha! Vamos brincar de “Par e ímpar?”  

 Vamos ver como brinca assistindo os vídeos. Clique nos links. 

Kaboo - https://youtu.be/9tQcZhecoNU 

Par e ímpar - https://youtu.be/JpiV4yhs254 

 

 Agora, desenhe no seu caderno de desenho as figuras abaixo, observando as 

quantidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9tQcZhecoNU
https://youtu.be/JpiV4yhs254


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responda colorindo os desenhos de acordo com a legenda abaixo:  

Ímpar - azul 

Par  – vermelho 

     Pense também em um número, desenhe sua quantidade e pinte com a cor indicada 

de par ou ímpar. 

 Escolher 3 crianças e fazer o Portfólio de Linguagem após a aula. 

 

English time:  

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema das roupas. Quem será que vai acertar mais? Se 

prepare antes de jogar !! 

 

Educação Física:   

Objetivo: 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns aspectos como 

coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção espaço/tempo.  

Materiais: 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link! https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c

