
 

 

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: 09 DE MARÇO DE 2021 – 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: 

Sala do G5A   

8h às 10h20 - Prós Danielle, Daniel, 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, Daniel, 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, Daniel, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem/Movimento   

Objetivos:  

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

 Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-

as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (EI03TS03) 

 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) 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita espontânea. (EI03EF09) 

 

Atividade: Alfabeto/Vogais 

 Disponibilize imagens que mostrem paisagens: praia, montanha, fazenda, cidade, etc. 

e outras que representem o mar, o céu, o rio, o Sol e a Lua. Faça comentários sobre 

as imagens e deixe que as crianças falem sobre o que estão vendo, os componentes 

da natureza, as cores, as paisagens, etc. 

 Depois, peça a ajuda delas para escrever o que viram nas imagens: MAR, CÉU, RIO, 

SOL e LUA, por exemplo. Proponha-lhes que encontrem rimas para as palavras e 

escreva-as na lousa. Considerando as palavras escritas na lousa, pergunte: “Com que 

letra começa a palavra mar?”; “Qual é a última letra da palavra sol?” ; etc. 

 Ouça e cante com as crianças a canção “A E I O U”, de Rubinho do Vale  

https://www.youtube.com/watch?v=PIcYKUOH4f0. Durante a atividade, mostre-lhes, 

escritas as palavras mencionadas na canção e aponte as vogais destacadas pelo 

compositor.  

 Solicite às crianças que estaquem o alfabeto que está no final do livro e construam 

algumas palavras com ele. Permita-lhes brincar com o recurso, fazer descobertas, 

desafiar os amigos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIcYKUOH4f0


2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem  

Objetivos:  

 Desenvolver a consciência fonológica; 

 Relacionar nome, som e grafia das vogais; 

 Identificar o som inicial das palavras; 

 (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimento sobre suas vivências, por meio 

da sua linguagem oral e/ou escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

Atividade: Vogais/ Consciência Fonológica 

 Na ficha 2, peça às crianças que localizem e pintem as vogais das palavras da canção 

“A E I O U”. Peça-lhes que escrevam o nome delas na ficha de atividade no lugar 

indicado e, depois, que o soletrem da maneira que conseguirem. 

 Oriente-as a contar quantas letras tem o nome delas e a escrever o número 

correspondente no quadro. Se elas não lembrarem como se escrevem os números, 

dê-lhes referências para que busquem informações.  

 Por fim, proponha-lhes montar o próprio nome com o alfabeto móvel e a colá-lo no 

caderno de desenho. Oriente-as a mostrar o nome aos colegas. Se achar conveniente 

e quiser desafiar mais as crianças, ou algumas delas, peça-lhes que montem também 

o sobrenome. 

 

MOVIMENTO 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 



- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos das escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Circuito Kids 

 

- Atividades: 

 Corridas pela casa:  

- uma volta correndo; 

- uma volta pulando; 

- uma volta andando agachados 

 

 10 repetições: 

- polichinelos; 

- pulos agachados; 

- deita/levanta 

 Circuito: 

Iremos apoiar a vassoura ou o rodo em duas cadeiras e colocaremos dois travesseiros no 

chão. O objetivo é passar por baixo da vassoura ou rodo, saltar pelos travesseiros e depois 

colocar a meia no balde; 

 

 Abdominal: 

- deitar no chão com os brinquedos acima da cabeça, pegá-los com as mãos sentar e colocá-

los dentro do balde. 

 

Família se for possível filmar a criança se exercitando sob o comando do professor poste 

no espaço de Educação Física no classroom para que o professor aprecie e mande um 

recadinho para o estudante. 

  

3a AULA: OFICINAS – Vogais/Movimento/Música 

Objetivos:  

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. (EI03TS01) 

 Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (EI03TS03) 

 

 



Atividade: Brincando com as letras 

 Reproduza mais vezes a canção “A E I O U” e deixe as crianças dançarem, 

expressarem-se com gestos, acompanharem o ritmo com o corpo, com sons emitidos 

por partes do corpo ou outros objetos e instrumentos. Apresente também a música 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60. 

  No Power Point apresente a letra da canção de Rubinho do Vale sem as palavras- 

chave. Solicite ao grupo que encontre palavras com as letras moveis que possam 

substituí-las, por exemplo, SAL, MAL, MEL, MEU, SEU, TIA, PIA, etc., formando 

uma nova letra para a canção. Depois, cantem-na. 

 Explore diferentes possibilidades: 

- Qual a primeira letra da palavra? 

- Qual a última letra da palavra? 

- Qual a letra que está no meio? 

 

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

 

INGLÊS: 

Tuesday, March 09th, 2021 

Good Morning! 

How are you today? Vamos começar nosso dia dançando? 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Mike, Leo, Gina and Polly. Vocês se lembram 

deles?  https://www.youtube.com/watch?v=UoIgQxWhDhU 

Agora vamos abrir o livro na página 12. A Teacher vai dizer um material escolar e um 

número e você deve ligar os dois 

 

AMANHÃ VOCÊ IRA PRECISAR DE UMA CAIXA DE OVOS VAZIA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=UoIgQxWhDhU

