
 

 
 

 

 

 

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: 16 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. 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem/Matemática/Artes 

Objetivos:  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03) 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

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

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

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

 Desenvolver a consciência fonológica; 

 Relacionar nome, som e grafia das vogais; 

 Identificar o som inicial das palavras; 

 Realizar contagem e registro do número; 

 Desenvolver a coordenação motora fina; 

 Recortar em linha reta; 
 

1a AULA: 

Atividade: Limerique 

 

 

 Leia o texto da ficha 6. Brinquem com as rimas, explique que esse tipo de texto se 

chama Limerique. Peça-lhes que digam nomes de brinquedos que rimem com ECA. 

Registre as descobertas no Word.  

 Apresente a palavra PETECA com as silabas misturadas. Peça-lhes que ajudem a 

desvendar que palavra e essa. Realizem, então, a primeira parte da atividade.  

 Continue montando os nomes dos brinquedos (BOLA, BONECA, DADO, CARRINHO) 

no Power Point a cada palavra montada pedir que as crianças procurem na atividade. 
 

2a AULA:  

Atividade: Vogal O/Contagem 

 Na ficha 6, releia o texto. Pergunte se no texto aparecem as vogais. Relate que 

falaremos de uma vogal em especial hoje a letra O.  

 Pergunte as crianças quais palavrinhas podemos escrever com a letra O. Apresentar 

o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=QUvCrfnD4Vk 

 Peça às crianças que localizem e pintem as vogais O que aparecem no texto.  

 Oriente-as a contar quantas letras O encontraram e registrar o número ao lado do 

texto. 

 No caderno de desenho, solicitar que façam a vogal O com cola colorida e desenhem 

alguns objetos que iniciem com esta vogal. 
 



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

3a AULA: OFICINA 

Atividade: Boneco de papel 

 Dobre uma folha de papel colorido ao meio.  

 Recorte a tira marcada pela dobra no centro. 

 Cole a tira de papel na parte superior do rolinho de papel formando o cabelo do seu 

boneco. 

 Desenhe a carinha que desejar no rolinho de papel. 

 Corte tiras finas no papel colado em cima do rolinho para formar o cabelo.  

 Repetir o processo com o outro rolinho.  

 Divirta-se criando historias com esses dois personagens. 

 Peça para um adulto filmar a brincadeira e envie para a Pró. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

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; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

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

- hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

- Alongamento 

 

- Aquecimento: 

 Corrida parada no lugar (30`) 

 Pulinhos no lugar (30`) 
 

- Atividades: 

 Colocaremos as colheres uma do lado da outra em cima da mesa ou de alguma 

superfície mais alta e teremos que fazer o transporte das bolinhas de meia, sem 

deixar cair, passando por todas as meias; 



 Usando uma folha de papel, teremos que levar uma bolinha de cada vez até o balde, 

sem deixar a bolinha cair; 

 Numa folha de papel, faremos três círculos com os números 1, 2 e 3 escritos neles. 

Iremos picotar uma outra folha em vários pedacinhos e teremos que, usando a força 

da inspiração pela boca, colocar os pedacinhos de papel dentro dos círculos 

respeitando a suas quantidades. 
 

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

 

Inglês 

Hello! 

How are you today?  

Hoje vamos finalizar a nossa árvore genealógicas. 

Agora vamos jogar o memory game?! Um jogo da memória muito divertido com o tema 

Family! Vamos ver se vocês estão com a memória boa!! 

https://www.anglomaniacy.pl/familyMatching.htm#games 

Have fun! 

 


