
 

 

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: 12 DE MARÇO DE 2021 – SEXTA-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, Renata, 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, Renata, 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, Renata, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem /Matemática 

Objetivos:  

 Possibilitar através da organização das coleções o envolvimento com a contagem 

numérica. 

 Perceber a função social dos números. 

Atividade: Projeto Coleções 

 Trazer para as crianças uma coleção. A pró deverá dizer que ela trouxe algo muito 

legal! Fazer suspense...  

 Mostrar a coleção da pró, deixar que as crianças façam perguntas sobre ela. 

 Perguntar se sabem o que é uma coleção. Explanar sobre o nosso projeto e dizer que 

a turma terá várias coleções no decorrer do ano letivo. 

 Na rodinha perguntar a turma o que gostariam de colecionar. Fazer uma lista 

(tabela), com as possíveis coleções da turma.  

 Tratar as informações da tabela como: Coleção mais falada pela turma, letra inicial 

dos nomes das coleções, como poderemos colecionar determinado objeto falado 

pelas crianças... Entre outras possibilidades de exploração da tabela. O que pode 

ser colecionado e o que não pode. 

 No caderno de desenho, fazer da sua coleção ou da que gostaria de fazer e escrever 

espontaneamente o nome da coleção. 

 

 



2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática 

Objetivos:  

 Construir a noção de Adição; 

 Construir conceitos de matemáticos; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 (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); 

Atividade: Máquina de somar/ Conceitos Matemáticos  

 Apresentar uma máquina de somar construída com rolinhos de papel toalha ou papel 

higiênico, uma caixa e tampinhas ou bolinhas de papel para representar o numeral. 

Veja como fazer https://www.youtube.com/watch?v=98S3V-owZ68. 

 Cada criança deverá escolher 2 números para colocar na máquina. Coloque uma das 

quantidades escolhidas pela criança no lado direito da máquina e a outra quantidade 

no lado esquerdo.   

 Realize a contagem de objetos que ficaram no fundo da caixa. Represente a 

operação realizada e apresente a criança. Ex: 2+2 =4 

 

 Agora vamos jogar e relembrar alguns conceitos matemáticos. Divirta- se! Clique no 

link abaixo.  

http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/?deviceType=computer 

 

MOMENTO LIV 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV em casa vem apresentar para todos da família os personagens das 

histórias que contamos para as crianças todas as semanas conforme segue no link em 

anexo.  Corre e chama todo mundo para conhecer. É bem provável que sua criança se 

identifique logo com a mascote da sua turma já apresentada a ela. Aproveite a 

oportunidade e converse sobre a sua mascote.  

Observe que cada mascote tem uma emoção mais destacada. O Juno sente muito medo de 

trovão. O Lupe, as vezes ficam com raiva e precisa uivar bastante para a raiva passar. A 

https://www.youtube.com/watch?v=98S3V-owZ68
http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/?deviceType=computer


Mel é super alegre, adora brincar, mas as vezes fica triste porque todo mundo quer apertar 

suas bochechas. Mas quem manda ela ser tão fofa!   

Aproveite para perguntar para a criança do que ele sente mais medo, raiva, o que a deixa 

mais triste, mais feliz, e quais momentos ela mais sente amor.  

Saiba que é muito importante dialogarmos sobre emoções e sentimentos com as nossas 

crianças. É fundamental que elas se sintam a vontade e aprendam a falar com bastante 

naturalidade sobre o que ela sente e pensa.   

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

A cada semana vocês receberão um videoclipe com uma música do nosso programa que 

deverá ser apresentada para a criança e trará uma emoção como temática. Através desse 

tema, iremos propor ações para reflexão, discussão e acolhimento desses sentimentos e 

ofereceremos propostas de atividades que poderão ser realizadas pela família em 

conjunto, entendendo que serão totalmente adaptáveis em relação aos materiais 

utilizados. Ou seja, vocês também poderão criar outras atividades se desejarem. Todas as 

atividades devem ser feitas na presença de pelo menos um adulto tomando o devido 

cuidado com a segurança da criança. Registre os momentos vividos. e compartilhe conosco 

no espaço do LIV no Google Classroom. 

  

Não deixe de estimular a criança a cantar as músicas que serão apresentadas na 

escola ao longo do ano. Acesse os links para encontrar nossas músicas.  

 

3 ANOS  

goo.gl/wKDyJy 

 

 4 ANOS 

 goo.gl/8rMUoB  

 

5 ANOS 

 goo.gl/j34JZd 

 

Bom divertimento! 

 

 

 

 

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


3a AULA: PORTFÓLIO 

CIRANDA: 

 Um adulto deverá fazer a leitura do livro " Que bicho e esse?" chamando atenção para 

os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Quais as curiosidades apresentadas de cada animal? 

 Agora faça um desenho de um bicho esquisitão que você conheça. 

 

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

 

INGLÊS 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and it's Art Time.   

Hoje vamos fazer o nosso jogo de boliche. 

Vamos deixar preparados 6 de papel higiênico, papel toalha rolos ou garrafas pet, nossos 

materiais de pintura e uma fita adesiva. 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 


