
 

 
 

 

 

 

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: 19 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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 



ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem /Matemática/Artes 

Objetivos:  

 (EI03EO06). Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida. 

 (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produção bidimensionais e tridimensionais. 

 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Reconhecer alguns contos clássicos; 

 Conhecer palavras com as vogais de inicial, fazendo registros das mesmas. 

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado da vogal U. 

 Identificar vogal U em seu nome e em outras palavras.  

 

1a AULA:  

Atividade: Projeto Contos 

 Apresentar o projeto e dizer que iremos nos recriar e aprender muito a partir de 

contos e histórias infantis. 

 Trazer em Power Point algumas imagens de contos clássicos. Deixar que as crianças 

manuseiem e falem os nomes dos personagens. 

 Construir uma lista no caderno de pauta com os nomes dos personagens e tratar as 

informações. Letra inicial, final, som da letra... Dentre outras possibilidades. 

 Fazer um desenho do seu personagem preferido. 
 

2a AULA:  

Atividade: Vogal U 

 Relembrar quais são as letras que fazem parte das vogais. Perguntar ao grupo qual e 

a última vogal.  Fazer uma tempestade de ideias sobre as palavras que começam com 

a letra U. 

 Apresentar o vídeo da letra U https://www.youtube.com/watch?v=cnCv6DcZDK0 

 Faça a leitura do texto que fala da vogal U. (Word texto da vogal U). Destaque as 

letras U que aparecem no texto. 

 Peça para as crianças contarem quantas vezes a letra u aparece no texto. 

 Em seguida, peça que escrevam a letra U no centro da folha do caderno de desenho. 

Auxilie para que colocam a data do dia e o título (nome) da atividade. 

 Sugira que brinquem de carrinho fazendo a letra U de estrada. Podem utilizar a 

borracha ou o apontador com carrinho. 



 Proponha que façam um desenho que comece com a letra U e escrevam o seu nome 

espontaneamente. 

 Utilizar o jogo da roleta das vogais para concluir. Gire a roleta para cada criança e na 

vogal em que a roleta parar a criança devera dizer uma palavra que comece com 

aquela letra. https://wordwall.net/pt/resource/9851542/jogo-roleta-das-vogais 
 

LANCHINHO: 9h às 9h30 - 15h às 15h20  

3a AULA: OFICINA 

Atividade: 

 Proponha que as crianças que fechem os olhos e imaginem um lindo desenho. 

 Peça que abram os olhos e tentem reproduzir aquele desenho que imaginaram no 

papel. 

 Esclarecer que farão os contornos de todo desenho utilizando hidrocor preto e 

somente depois de concluírem deverão colorir. 

 Proponha que utilizem giz de cera e que todo desenho deverá ser colorido.  

 

CIRANDA: 

 Um adulto deverá fazer a leitura do livro "A história das vogais" 

https://pt.slideshare.net/Alicecris/historia-das-vogais. 

 Em seguida, proponha a escrita das vogais no caderno de desenho. 

 

MOMENTO LIV 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV vem trabalhar a emoção do medo. Eu tenho medo. Você tem? Todos 

nós temos, não é verdade. O medo é uma emoção super importante que garante a nossa 

sobrevivência e quando moderado gera prudência. A gente só não pode ficar com medo 

do medo, e deixar ele ficar maior que a gente.  

Portanto, vamos ajudar nossas crianças desde bem pequeninas a lidar com esta emoção 

tão importante, e que pode muito nos auxiliar.  

Primeiro mostre a criança o vídeo sobre a ciranda do medo e a convide para cantar e 

dançar. Segue em anexo o link.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be 

 

https://wordwall.net/pt/resource/9851542/jogo-roleta-das-vogais
https://pt.slideshare.net/Alicecris/historia-das-vogais
https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be


Segue abaixo a letra para você acompanhar: 
 

“DO QUE É QUE EU TENHO MEDO?  

VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR  

DE LOBO MAU OU É DE TROVOADA 

 É DO ESCURO OU DE ME ATRASAR  

DO QUE É QUE EU TENHO MEDO? 

 VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR 

 BICHO-PAPÃO OU DE DORMIR SOZINHO(A) 

 É DE CAIR OU DE ENTRAR NO MAR” 

 

Após o vídeo, vocês podem iniciar uma conversa sobre o que te deixava com medo 

quando você era criança e depois perguntar para a criança o que a deixa com medo. 

Você pode anotar do que você tinha medo e do outro lado o que a criança for capaz de 

falar. Leia a lista que vocês criaram juntos e combinem de cada um escolher um dos 

medos listados para fazer o desenho do mesmo, mas não devem dizer qual foi a escolha 

feita.  

Vocês podem colorir, fazer colagens, enfeitar conforme quiserem. Ao finalizarem, 

mostrem para todos que estão participando da atividade para que tentem adivinhar qual 

foi o medo escolhido. Depois das produções prontas, a ideia é cada um pensar em algo 

que possa proteger o outro do seu medo. Por exemplo, se a criança desenhar a chuva e 

disser que tem medo, você pode propor algo para representar uma capa de chuva. Essa 

representação pode ser um novo desenho, como uma espécie de amuleto ou algo físico 

que vocês construam, tipo algum objeto da casa que pode ganhar essa nova função. Tire 

uma foto da produção que vocês confeccionaram e do amuleto proposto e poste no 

ícone atividade Liv do Google Classroom. Conclua a atividade combinando com a 

criança que, sempre que ela sentir medo, que conte para alguém em quem ela confie. 
 

Para fazer em família: Escutem a música jazz da Mel e façam a atividade 02 do 

álbum de figurinhas.  

 
 

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

  

                          BOM FINAL DE SEMANA! 
 



INGLÊS 

Hello! 

Today is Friday! Let’s dance! 

Hoje é sexta, dia de dançar e mexer o body, quero ver todos de pé e dançando junto 

com a teacher!  https://www.youtube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI 

Dia 21 é o dia mundial da poesia, então vamos conhecer uma poesia em Inglês? 

Agora que você já aprendeu a poesia, vamos fazer uma ilustração bem bonita sobre ela! 

 
 
 

  


