
 

 
 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

Meus queridos alunos, 

Como é bom estar com vocês todos os dias.  

Tenham uma semana maravilhosa com muito amor e grandes conquistas! 

Beijinhos da Pró. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

DATA: 15 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. 



ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática/ Artes/ Linguagem/ Natureza e 

sociedade/Artes 

Objetivos:  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03) 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05) 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. (EI03EF07) 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e 

o entre em uma sequência. (EI03ET07) 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

 Conhecer diferentes tipos de moradia. 

 Desenvolver a coordenação motora fina e criatividade. 

 

1a AULA:  

Atividade: Equilíbrio 

 Providencie os materiais necessários para a realização da atividade. Cada criança 

precisará de um pedaço de cartolina de 20 cm × 15 cm ou de um tubo de papel-toalha, 

duas tampas de embalagem plástica grande, vinte palitos de sorvete, cola branca e 

em bastão, pincel, revistas velhas e canetinhas. É fundamental que o tubo de papel-

toalha caiba dentro das tampas plásticas e que as tampas sejam iguais entre si. 

 Na ficha 5 Leia com as crianças o texto instrucional. Oriente-as a compreender o 

texto, trabalhando a sua função de instruir como se faz o brinquedo. Retome-o 

sempre que for necessário. Trabalhe também com a memória e a sequência das ações.  

Pergunte: “De quais materiais precisamos para fazer o brinquedo?” ; “O que faremos 

primeiro?”; “E depois de recortar os pedacinhos de papel da revista?” ; etc. Para 

melhor questionar e instigar as crianças a responder sobre o texto, projete-o ou 

faça um grande portador com ele e vá questionando e retomando conforme forem 

construindo o brinquedo.  

 Confeccione o brinquedo com a turma, obedecendo às orientações passo a passo. 

Explore as cores das canetinhas, a forma e a textura dos materiais. Depois, faça a 

leitura de como se brinca com o brinquedo “Equilíbrio”. Explore o texto, sua 

sequência e informações. Esse jogo é para a família toda! 

 



 Como jogar: 

1. Misture todos os palitos e coloque-os sobre a mesa com o número virado para 

baixo. 

2. Na sua vez, cada jogador pega um palito, olha o número sem dizer nada e volta a 

deixá-lo virado para baixo diante de si. No final, todos os participantes devem ter 

o mesmo número de palitos. É possível que sobre algum. 

3. Coloca-se o tubo de pé no centro da mesa. Um jogador começa e escolhe um dos 

palitos de seu companheiro. Este deve colocá-lo sobre o tubo. O jogador que acaba 

de colocar o palito escolhe um palito do seu adversário e coloca um sobre o palito 

anterior. 

4. O jogo continua até que a torre caia ou cada jogador tenha apenas um palito. Se a 

torre cair, o último jogador que colocou o palito soma zero ponto. Os outros 

somam todos os palitos que ficaram. Se todos conservarem seu último palito e a 

torre não tiver caído, cada jogador soma o número do palito que sobrou. Ganha 

quem tiver mais pontos depois de três rodadas. 

 

2a AULA:  

Atividade: Tipos de moradias 

 

 Apresentar a música A Casa é sua https://www.youtube.com/watch?v=Y-

xVpQ1KRWw Conversar sobre as construções que aparecem no início do vídeo. 

Indagar aas crianças sobre em que tipo de moradia elas moram.  

 Apresentar os slides de tipos de moradia e relatar como são feitas onde podemos 

encontrar cada uma delas. 

  Peça que desenhem como e a sua casa. Não esqueça de fazer o cabeçalho! 

 

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

 

3a AULA: OFICINA 

Atividade: Desenho 

 

 No Power Point apresente diferentes tipos de desenhos utilizando a silhueta das 

mãos como base. 

 Peça que cada criança escolha o seu. Auxilie em cada escolha para que posicionem 

corretamente a mão. 

 Ao finalizar o seu desenho sugerir que componham a cena. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-xVpQ1KRWw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-xVpQ1KRWw


TEATRO 

 

Estátua Divertida- Palhaçariar 

 

Olá meus palhacinhos e palhacinhas! 

Hoje no nosso encontrinho teatral, seguiremos com as nossas inspirações circenses e 

vamos experimentar nos movimentar de forma palhaçal hhahaha OBA!!  Ah! Vocês já 

escolheram o nome do seu palhacinho, da sua palhacinha? Hoje vamos querer saber!  

 

Quem tiver nariz de palhaço de plástico, já deixa separadinho ai do lado. Quem não 

tiver, que tal pedir para um adulto um batom vermelho ou uma tinta própria para pintar 

rosto? 

Hoje faremos uma brincadeira chamada Estátua Divertida! Vamos PALHAÇARIAR! 

 

“Vira, Vira, Vira 

Vira, Vira, Vira 

Palhaçaria 

Virou”! 

 

Um beijo nos seus narizes de palhaço! |Para quem quiser continuar nesta energia 

palhaçal após a aula, coloca ou pinta o nariz de palhaço e movimenta o corpo mais um 

pouquinho ao som do Mundo Bita! (ver vídeo) 

 

“Espalhaça” para todo mundo que os nossos palhaços e as nossas palhaças estão 

“nascendo”, estão chegando! 

 

Mundo Bita  

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8 

 

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

AMANHÃ VAMOS PRECISAR DE 2 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO. 

AMANHÃ, TAMBÉM PRECISAREMOS DE ALGUNS MATERIAIS PARA A AULA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA COM O PROFESSOR DANIEL. DEIXE SEPARADINHO PARA 

QUE A GENTE POSSA SE DIVERTIR BASTANTE MEXENDO O ESQUELETO. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- balde; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

- folhas de papel (ofício, caderno ou jornal); 

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8


- hidrocor. 

English time:  

Ver a sala do classroom. 

 


