
 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, 

executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente 

como agradáveis na realidade.” 
Lev Vygotsky 

 

 

 

Olá, gente! Esta semana vai ser muito legal! 

 Vamos fazer muitas brincadeiras e jogos para 

aprendermos bastante em nossas aulas!! 

Vamos lá! 

Bons estudos! 

https://www.pensador.com/autor/lev_vygotsky/


                                 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 04 DE MARÇO 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 no encontro on-line: 

Sala do G5A   

8h às 10h20 - Prós Danielle e Natália 

9h:30 às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

8h às 10h20 - Prós Rosana e Natália 

9h:30 às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5C   

14h às 16h20 - Prós Lucileide e Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática/Natureza 

Objetivos:  

 Construir a noção de Adição; 

 Construir conceitos de: grande, pequeno, maior e menor; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Conhecer maior diversidade de frutas; 

 Identificar as frutas como um alimento saudável e saboroso; 

 (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03ET04) registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 



1a Atividade: Conhecendo as frutas/grande/pequeno/maior/menor/Adição 

 Oi gente! Vocês conhecem muitas frutas?  Pois é, hoje trouxe vários tipos de 

frutinhas deliciosas para a gente conhecer. Vamos lá? Vou colocar o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3NwcdAMMBI 

 Vocês gostaram do vídeo? Qual a fruta que apareceu que vocês mais gostam? Cada 

um, agora vai desenhar e escrever o nome da sua fruta preferida. Mas, pensem 

bastante: qual o tamanho (se é grande ou pequena) qual a cor da sua fruta antes de 

começar a desehar. 

 Vamos pegar o caderno de desenho e fazer o nosso cabeçalho: 

DATA:  4 – 3 – 2021 

FRUTA PREFERIDA 

 Quando terminar, vamos mostrar para a turma como ficou o desenho da sua fruta. 

 Não esqueça de pedir para alguém tirar uma foto da atividade e postar no 

Classroom, OK? 

 

2a Atividade: Alimentação Saudável 

 Agora que já conhecemos várias frutas e sabemos qual a nossa preferida, vamos 

brincar com elas um pouco.  

 A pró vai apresentar um joguinho muito legal. Vamos lá? 

(https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/JOGO-DAS-

FRUTAS.pdf) 

 E a fruta preferida de vocês é grande ou pequena? 

 Vamos desenhar e escrever (do seu jeito) o nome de duas frutas (uma grande e uma 

pequena) dessas que vimos no jogo das frutas.  

 

3a Atividade: OFICINAS – Desafios das frutas. 

 Vamos brincar de desafios. A pró vai chamar um de cada vez para resolver um 

desafio. Vou apresentar agora. Prestem bem atenção para acertar o desafio. 

(https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/DESAFIOS-

COM-AS-FRUTAS.pdf) 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h 

https://www.youtube.com/watch?v=u3NwcdAMMBI
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/JOGO-DAS-FRUTAS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/JOGO-DAS-FRUTAS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/DESAFIOS-COM-AS-FRUTAS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2021/03/DESAFIOS-COM-AS-FRUTAS.pdf


INGLÊS 

Thursday, March 04, 2021 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje vamos abrir o nosso livro na página 11. Temos um pencil case vazio. A teacher irá 

dizer coisas para desenharmos no nosso pencil case ok. Vamos desenhar e colorir. 

 
 


