
 

 

Querida criança, 

Meu coração se alegra em te encontrar todos os 

dias. Nesses momentos compartilhamos emoções, 

sonhos, fantasias, novas descobertas enfim, 

aprendizado... Tenho muita alegria em estar ao 

seu lado nesta busca pelo conhecimento.                     

Conte sempre comigo! 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 08 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-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, Camila, 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, Camila, Natália 

9:30h às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

 

 



Sala do G5C   

14h às 16h20 - Prós Lucileide, Camila, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade / Artes/ Linguagem 

Objetivos:  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03) 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO04) 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão. (EI03EF01) 

 

Atividade: Brinquedo, um bom companheiro 

 Apresente o livro prosinha com a leitura da carta inicial do livro. Descreva os ícones 

que ajudam  a identificar o que será feito na atividade.  

 Assista ao trailler Toy Story 3 (Estados Unidos: Pixar Animations, 2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=5LT4ihMoehQ   e converse com a criança sobre 

ele. Explore as características dos personagens e peça à criança que os descreva. 

Os filmes Toy Story e Toy Story 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Kss4yddzVSE  também podem ser vistos pela 

criança. 

 Oriente a criança a observar e a descrever a cena do filme Toy Story 3, que abre a 

unidade na ficha 1. Converse sobre os brinquedos representados, se conhecem 

alguns, onde acham que as crianças da imagem estão, se na escola há um espaço como 

esse, a que se costuma chamar de brinquedoteca. Mostre a nossa brinquedoteca 

disponível no tour virtual no site do Mendel. Fale sobre a similaridade desse nome 

com outros, por exemplo, biblioteca, discoteca, etc. Brinque com as palavras.  

 Proponha que conversem sobre o filme e peça que conte com detalhes essa passagem 

da história. 

 Faça uma lista com vários nomes de brinquedos junto com a criança. No caderno de 

desenho peça que a criança desenhe o seu brinquedo preferido. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5LT4ihMoehQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kss4yddzVSE


2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer palavras com as vogais de inicial, fazendo registros das mesmas. 

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado das vogais  E, I.  

 Identificar vogais nos nomes dos brinquedos.  

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Atividade: Escrita espontânea de palavras com as vogais 

 Apresente o vídeo sobre as vogais no link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=91LKnp5y2r8 

 Relembrar a lista de brinquedos que fizemos e perguntar a criança se tem alguma 

palavra que comece com uma vogal E e I. Em seguida, circular essas vogais que 

iniciam as palavras. Se não houver palavras que iniciem com essas vogais, sugerir que 

encontrem as vogais dentro de cada palavra. 

 Apresentar o Power Point com figuras que comecem com as vogais E e I  e pedir que 

escrevam espontaneamente seus nomes no caderno de desenho. Em seguida, deverão 

ilustrá-los.  

 

TEATRO 

No “Mundo” dos Palhaços 

Bom dia Cara de Pia! Boa Tarde cara que arde! 

No dia 27 de março é comemorado o dia Mundial do Teatro  e neste mesmo dia é também 

o dia do Circo, um espaço levantado por armações desmontáveis, coberto por lona, sendo 

que na parte interna são montados arquibancadas, camarotes e, ao centro, o picadeiro. 

No circo são realizados shows e espetáculos, são apresentados vários números divertidos 

e impressionantes, como palhaços, acrobatas, equilibristas, contorcionistas, mágicos, etc. 

Você já foi em algum Espetáculo de Circo? Já viu muitos palhacinhos? 

https://www.youtube.com/watch?v=91LKnp5y2r8


Nas nossas aulinhas de Teatro, durante este mês de Março, estaremos vivenciando o 

“mundo” dos Palhaços com o Projeto Palhaçaria! Ao final do mês cada criança terá criado 

o seu próprio palhaço e teremos muita festa e alegria em uma Vivência Teatral “ Todos os 

Palhaços do Mundo” no dia 29 de Março. 

Hoje no nosso encontro on-line iremos embarcar um bocadinho mais no universo dos 

Palhacinhos e aos poucos vamos criando os nossos palhaços!  

Deixo disponível alguns vídeos deste mundo Palhaçal!!!  

Até já cara de cajá! 

Tchau cara de Nescau! 

Palhaçaria https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s 

Palhaço Chopin – O Maestro 

https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc 

Patati Patata 

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

 

3a AULA: OFICINAS – Dia da mulher 

 

Objetivos:  

 Desenvolver a coordenação motora fina; 

 Reconhecer a importância da mulher; 

 Utilizar os materiais de forma adequada; 

 Representar uma mulher importante para sua vida. 

 

Atividade:  

 Vamos pegar uma revista e procurar a figura de mulher que se pareça com um alguém 

muito importante para você. Também pode utilizar uma foto que possa ser 

recortada. 

 Recorte o rosto e cole em uma folha. Agora você irá desenhar o corpo e o cenário. 

 Apresentar para a pró as atividades. Pedir as crianças que falem com alguém para 

tirar uma foto da atividade e postar no Classroom, OK? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc
https://www.youtube.com/watch?v=tvDZbnDNolM


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

PARA NOSSA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA AMANHÃ, VAMOS PRECISAR DE ALGUNS 

MATERIAIS. DEIXE SEPARADINHO PARA NOSSA DIVERSÃO! 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 

- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

INGLÊS 

Good Morning! 

How are you today?  

Today is the International Women's day! 

Isso mesmo o dia Internacional da Mulher, vamos aprender um pouco mais sobre esse dia 

tão especial?  

E em homenagem a todas as mulheres do mundo vamos fazer uma linda arte para 

presentear as Women da sua vida! 

 

Materiais:  

Papel 

Palito de picolé (graveto) 

Tinta 


