
 

 
 

 

 

 

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: 17 DE MARÇO DE 2021 – QUATA-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 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO- Sociedade/Linguagem/Artes/Matemática 

Objetivos:  

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

 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

(EI03EO06) 

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

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

(EI03CG02) 

 Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música. (EI03CG03) 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05) 

 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) 

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

1a AULA:  

Atividade: Construção de uma peteca 

 Pergunte ao grupo quem tem brinquedos tradicionais como: peteca, pião, piorra, 

carrinho de rolimã, bonecas antigas, bolinhas de gude, blocos para construção, etc. 

 Peça que cada criança mostre o seu brinquedo caso tenha em casa. 

 Assista com as crianças ao vídeo “Brinquedos/Lustre do Castelo”, do Castelo Rá-tim-

bum, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vmJa3U7_tUc>. Acesso em: 

jan. 2019. Faça a mesma brincadeira apresentada no vídeo com os brinquedos 

apresentados pelas crianças.  

 Converse com as crianças que hoje faremos uma peteca. Explique que se trata de um 

brinquedo brasileiro de origem indígena, originalmente confeccionado com palha de 

milho e penas de aves. Apresente o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=wXEjjIUOCck com diferentes formas de 

construir uma peteca. 

 

 Para a confecção da peteca vamos precisar de  

 1 folha de jornal 

 1 pedaço de plástico colorido 

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


 fita adesiva colorida 

 tesoura sem ponta 

Como fazer: 

1. Amasse a folha de jornal, apertando-a bem até formar uma bola. 

2. Coloque a bola de jornal no centro do pedaço de plástico. 

3. Embrulhe a bola de jornal, deixando as pontas do plástico livres. 

4. Passe a fita adesiva, deixando as pontas do plástico para fora, como se fossem as 

penas de uma peteca. 

5. Oriente as crianças a separar os materiais que usarão na confecção do brinquedo. 

Faça o passo a passo com a turma. Depois que as petecas estiverem prontas, peça 

que chamem alguém para jogar com elas com a câmera ligada. 

 Na ficha 7 do livro, oriente as crianças a traçar com lápis de cor ou giz de cera 

sobre o pontilhado o movimento da peteca na atividade. 

2a AULA:  

Atividade: Sequência numérica 20 a 29. 

 Apresentar o jogo: 

https://wordwall.net/pt/resource/4357342/adi%C3%A7%C3%A3o 

 Solicitar que ajudem a colocar na ordem os números que aparecem. 

 Em seguida, pedir que as crianças façam 10 círculos em sequência no caderno de 

desenho. Em uma outra folha de papel risque 10 círculos do mesmo tamanho e 

recorte. Neles escreva os números de 20 a 29. 

 As crianças deverão montar a sequência trocando as posições se necessário. Ao final, 

colara a sequência correta. 

  

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

 

MÚSICA 
 

OBJETIVO 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Reconhecer mínimas, semínimas e colcheias em um trecho de partitura. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

https://wordwall.net/pt/resource/4357342/adi%C3%A7%C3%A3o


METODOLOGIA 

Aproveitando o trabalho feito na semana anterior, seguiremos com a identificação e 

leitura dos valores rítmicos propostos em partituras de canções folclóricas. 

3a AULA: OFICINA  

Atividade: Simetria 

 Dobre uma folha ao meio e abra novamente a folha. 

 Em uma das partes faça um lindo desenho utilizando a tinta que estiver disponível na 

sua casa.  

 Ao finalizar a pintura, dobre a folha.  

 Passe a mão sobre a folha e abra novamente. 

 Sua pintura aparecerá na outra metade da folha.  

 Enfeite sua pintura com papel picado colorido. 

 

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

 

INGLÊS 

Hello! 

Vamos escutar a musiquinha sobre a Family e depois fazer a atividade do livro página 

16, listen and circle, circule na árvore genealógica o membro da família que a teacher 

ditar! 

 


