
 

 
 

 

 

 

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: 18 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 - Atendiment 



1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Artes/Matemática/Linguagem 

Objetivos:  

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

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos. (EI03EO07) 

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

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

(EI03CG02) 

 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) 

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

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

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

o entre em uma sequência. (EI03ET07) 

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 10 a 29; 

 Compreender a construção do número através do material dourado; 

 Ampliar conhecimentos sobre os números e suas funções, construindo a sequência 

numérica; 

 Traçar linhas retas, curvas e zig zag. 
 

Atividade: Apreciação de uma obra de arte 

 Em roda de conversa, comente com as crianças que elas apreciarão a obra 

Brincadeira de peteca, de Aracy de Andrade.  

 Proponha às crianças a apreciação da obra da ficha 8. Explore os elementos naturais 

e humanos, as cores, os aspectos sociais e culturais, etc. Peça à turma que 

identifique alguns elementos que podemos contar, como as árvores, as crianças, etc. 

 Conversem sobre os brinquedos retratados na obra: peteca, bola e pipa. 

 Peça que contem quantas casas estão representadas e que escrevam o número no 

campo reservado para o registro. 

 Por fim, oriente as crianças a identificar as brincadeiras representadas. Com o 

auxílio das crianças, faça o registro das palavras que surgirem no Word. Instigue-as 

a trocar ideias sobre a escrita das palavras.  

 Por fim, peça-lhes que escrevam essas palavras na ficha. 

 

 



2a AULA:  

Atividade: Material dourado/Desafios matemáticos 

 Vamos fazer um bingo com o material dourado.  

 Inicie fazendo o cabeçalho e o nome da atividade no caderno de desenho. 

 Explique as crianças para desenharem 6 quadrados e escolherem 6 números entre 10 

e 19. 

 Com o auxílio do jogo online https://wordwall.net/pt/resource/3432614/material-

dourado, apresente os numerais representados pelo material dourado e peça o ajuda 

das crianças para descobrirem que número está sendo apresentado.  

 Peça que as crianças que tiverem este numeral marque um X. 
 

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

3a AULA: OFICINA 

 Em uma folha de papel oficio faça linhas retas, curvas e em zig zag com hidrocor. 

 Com a tesoura sem ponta, recorte na linha desenhada. 

 Em seguida, cole as partes recortadas no seu caderno de desenho. 

 

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

 

Inglês 

Good Morning! 

How are you today? 

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

17, listen and circle, circule o membro da família que a teacher ditar e repita a frase 

This is my...! 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/3432614/material-dourado
https://wordwall.net/pt/resource/3432614/material-dourado

