
 

 

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: 10 DE MARÇO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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, Roberto, 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, Roberto, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

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

Objetivos:  

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01) 

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. (EI03EO02) 

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

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03) 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. (EI03EO05) 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos. (EI03EO07) 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03CG02) 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

 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: Respeitando as diferenças 

 Pergunte às crianças o que gostam de fazer e o que não gostam de fazer; solicite 

que justifiquem suas respostas.  

 Introduza observações sobre características físicas. Pergunte, por exemplo, quem 

tem cabelos pretos, castanhos ou loiros, quem tem olhos claros ou escuros, quem 

usa óculos, etc. 



 Aproveite a oportunidade para retomar a conversa sobre o que sabem fazer e que 

no ano anterior não sabiam, o que aprenderam nas férias, etc. Informe as crianças 

de que lerão o trecho de um livro que se chama Rita, não grita !, da autora Flávia 

Muniz (Melhoramentos, 1995).  

 Leia o texto da ficha 3 de atividade para as crianças. Faça perguntas para saber o 

que elas compreenderam. Pergunte o nome do personagem, como ele é, se usa cabelo 

solto ou amarrado, etc. 

 Peça-lhes, então, que se observem em um espelho e que se descrevam para os 

colegas. É importante que percebam que cada criança tem seu jeito de ser e 

características físicas próprias. Ressalte que respeitar essas diferenças é uma 

atitude fundamental para a convivência. 

 Depois, oriente-as a desenhar o personagem do texto como o imaginam, pintando e 

decorando o desenho como desejarem.  

 Ao final, Leia para as crianças o livro Rita, não grita!.  

https://pt.slideshare.net/dulcilene/rita-no-grita, para conversar a respeito de 

valores importantes para a vida em grupo. Conversem sobre a importância do bom 

humor, da tolerância e do respeito em situações de insatisfação e conflito e sobre 

a importância de brincar com outras crianças que possuem diferentes  

características e habilidades.  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática 

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 20 a 29; 

 Compreender a construção do número. 

 Ampliar conhecimentos sobre os números e suas funções, construindo a sequência 

numérica; 

 Contar e comunicar quantidades durante a confecção do calendário e o bingo; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 EI03ET07- relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/dulcilene/rita-no-grita


Atividade: Números de 20 a 29 

 Apresentar o vídeo números grandes gugudada no link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U 

 Vamos montar um jogo? Você irá precisar de uma caixa de ovos vazia, papel, tesoura 

e hidrocor. Desenhe 1 ovos em uma folha de papel. Recorte e escreva os números de 

20 a 29. Pegue a caixa de ovos e vamos montar a nossa sequência. Você pode montar 

e desmontar quantas vezes quiser. 

 Agora no caderno de desenho vamos escrever a sequência que fizemos no jogo. Não 

esqueça do cabeçalho e do nome da atividade. 

 

 

MÚSICA 

 

OBJETIVO 

Conhecer, ou relembrar as figuras (semínimas e colcheias). 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Reconhecer semínimas e colcheias em um trecho de partitura. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides será apresentado um trecho de partitura e solicitada à turma que 

identifique as figuras (semínima e colcheias), após a execução da melodia pelo professor. 

Em seguida, será selecionado um pequeno trecho da canção escrita e todos irão tocar o 

ritmo junto com o professor. 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

  

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

no espaço de Música no classroom para que o professor aprecie e mande um recadinho 

para o estudante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI


3a AULA: PORTFÓLIO 

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

AMANHÃ TRAGA SEU BRINQUEDO PREFERIDO PARA MOSTRAR PARA OS 

COLEGAS 

 

INGLÊS  

Wednesday, March 10th, 2021. 

Good Morning! 

Hoje vamos falar sobre o que nós mais gostamos de fazer na nossa escola. Mas antes vamos 

assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA 

Agora, vamos abrir o caderno de desenho e desenhar o que nós mais gostamos de fazer na 

nossa escola e em que lugar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA

