
 

 

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: 11 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 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Sociedade/Matemática 

Objetivos:  

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

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

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03) 

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

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

(EI03CG02) 

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET05) 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 

como escriba. (EI03EF05) 

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

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

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03ET01) 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

(EI03ET04) 

 

Atividade: Meu brinquedo preferido 

 Explique às crianças que fazem parte da identidade de uma pessoa, além de sua 

aparência física, seus gostos e preferências. Como elas vão estudar o tema 

“brinquedos”, seria interessante conhecer os brinquedos preferidos de cada uma. 

Para isso, teremos o Dia do Brinquedo Preferido. Solicite às crianças que 

apresentem, o brinquedo de que mais gostam. 



 Peça-lhes que expliquem o que é o brinquedo, como se brinca com ele, de que material 

é feito, etc. 

 Comparem forma, tamanho e massa (peso) dos brinquedos: qual é maior, qual é 

menor, mais pesado, mais leve, se é redondo ou quadrado, etc. 

 Faça uma lista dos brinquedos com a ajuda das crianças na escrita das palavras. 

 Com blocos coloridos de encaixe de tamanho igual, conte e represente em pilhas a 

quantidade de brinquedos trazidos pela turma ou os que têm o nome escrito na lousa 

previamente. Escolha uma cor de bloco de encaixe para representar cada um dos 

brinquedos: verde para carros, amarelo para bonecas, azul para jogos de encaixe, 

etc. Com a ajuda das crianças, compare as pilhas, faça a contagem dos blocos e 

relacione-os aos brinquedos. Pergunte quais são os brinquedos mais e menos 

queridos entre as crianças da sala de aula. 

 Apresente a ficha 4 para as crianças. Faça uma votação para quantificar as 

preferências dos alunos com relação aos brinquedos retratados na ficha. Conforme 

os alunos vão escolhendo o brinquedo preferido, pinte os quadrinhos do gráfico da 

lousa com essas informações. Depois, analise o gráfico final com as crianças e 

proponha interpretações das informações representadas. Pergunte, por exemplo, 

quantos objetos estão representados no gráfico, qual é o brinquedo preferido da 

turma, etc. Provoque reflexões ao propor desafios. Elabore perguntas mais 

sofisticadas, como: “Entre os brinquedos X e Y, qual é o menos querido pela turma?”; 

“Qual é o mais querido?”; etc. 

 Peça às crianças que completem os quadrinhos do gráfico da ficha com as 

informações da turma, conforme as preferências de cada uma. 

 Depois, peça às crianças que escrevam no campo indicado o nome do brinquedo 

preferido da turma e a quantidade de vezes que ele foi mencionado.  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem 

Objetivos:  

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Perceber o som inicial das palavras e levantar hipótese sobre as letras que formam 

esse som; 

 EI03EO05 - Demonstrar valorização do seu próprio corpo e respeitar as 

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



 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. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

Atividade: Contação de história 

 Apresente o livro O livro que queria ser brinquedo no link abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=3-XaT7DNNuc. Depois converse com as 

crianças sobre a história e pergunte qual é a semelhança entre ela e o filme Toy 

Story 3.  

 Proponha que recontem a história coletivamente. A narrativa pode ser baseada nas 

ilustrações. Registre a história recontada pelas crianças (professor escriba). Peça 

a elas que ditem cada momento da história pausadamente.  

 Proponha o reconto da história através do desenho no caderno de desenho. 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:20  

 

3a AULA: PORTFÓLIO 

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

 

INGLÊS: 

Thursday, March 11th, 2021 

Good Morning! 

Hoje vamos abrir nosso livro na página 15 e revisar School Supplies. 

A Teacher vai dizer a cor e o material e você deve  pintar a bolinha que corresponde ao 

material. 

Agora vamos descontrair e assistir mais uma hitória de Steve and Maggie.  

https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA 

https://www.youtube.com/watch?v=3-XaT7DNNuc
https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA

