
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem com a gente descobrir coisas novas e datas especiais que nos 

farão refletir, cuidar, amar e sorrir juntos!  
 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

DATA: 22 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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade / Artes/ Linguagem 

Objetivos:  

 Perceber que a sílaba é uma unidade sonora da língua maior do que o som da letra e 

menor do que a palavra. 

 EI03EF09 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou de leitura. 

 

Atividade: Conceito de sílaba/ Palavras com B/ Brinquedos 

 Olá crianças! Vamos falar de brinquedos com a ajuda do nosso livro Prosinha 1? Mas 

antes vamos ler esse lindo poema de Cecília Meireles que fala de um brinquedo que 

todo mundo gosta! 

 CLIQUE NO LINK e leia junto com sua professora ou adulto.  

 Que tal recitar esse poema para presentear os nossos colegas das outras turmas? 

Vamos gravar juntos? 

 Responda oralmente sobre o poema que você leu: Que brinquedo é esse? Com que letra 

inicia? Você descobriu  no poema outras palavras que inicia com a mesma letra desse 

brinquedo? 

 Agora que você já descobriu um brinquedo que inicia com a nossa letrinha do dia, a 

LETRA B vamos ver outros no livro Prosinha?  

 Abra na PÁGINA 12 e organize as partes do nome: CABEÇA DE BATATA. Essas 

partes do nome nós chamamos de sílaba que são feitas por letras e cada letra tem seu 

som. 



 Por último, vamos ao desafio dos nomes dos brinquedos na PÁGINA 16? Leia e faça a 

correspondência à figura. Marque o nome que possui a letra B. 

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Natureza / Matemática 

Objetivos:  

 Conhecer e valorizar o dia dedicado à reflexão sobre os cuidados que devemos ter 

com a água do nosso planeta: Dia Mundial da Água- 22 de Março.  

 Desenvolver os conceitos: em cima  e embaixo. 

 (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

Atividade: Dia Mundial da Água 

 Crianças, hoje, 22 de Março, comemoramos o Dia Mundial da Água! Vamos ver porque 

esse dia é tão especial?  

 Clique no link. https://youtu.be/JtkKDcBD3rA  

 Agora é hora do desafio da água:  

1o  pense como você pode cuidar da água em sua casa.  

2o desenhe sua casa. 

3o desenhe uma caixa EM CIMA da sua casa e outra EMBAIXO.  

    A caixa de cima é a caixa de água limpa e a caixa de baixo é o esgoto (caixa de       

água suja).  

4o Pinte essas caixas mostrando a quantidade de água limpa e suja que você acha que 

tem no final do dia e veja se você gasta muito ou pouco em sua casa. 

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

 

TEATRO:  

Brincando de Ser Palhaço - O Ensaio 

Hoje, no nosso encontro on-line, teremos a presença de minha amiguinha Julieta! Ela está 

tristinha, sabe? E vai contar tudo para vocês... Vamos combinar em segredo, uma 

surpresa para ela ficar animada?  

 

https://youtu.be/JtkKDcBD3rA


Vamos brincar de ser Palhaço? Qual número de circo o seu palhaço mais gosta de fazer? 

Se equilibrar numa corda bamba? Equilibrar copos? Mágica? Dança e contorcionismo com 

o Bambolê? Contar piadas ou charadas? Cascataria- tomar tombos? Dançar? Malabares 

com limão? 

 

OBS.: Família, na nossa próxima aula de teatro, dia 29/03/21 segunda-feira, faremos a 

vivência teatral “Todos Os Palhaços do Mundo”. Se puder no horário da aula, ou na 

preparação, fotografe e/ou filme a criança com seu figurino, adereço e maquiagem e poste no 

classroom. Adoraria mandar um recadinho, como também, se autorizar, postar no site do colégio. 

 

Nosso combinado é neste dia, cada criança estar vestida do seu/sua palhaço/palhaça e 

apresentar um número escolhido (habilidade do seu palhaço). Durante este mês as 

crianças tiveram contato com vídeos e imagens de vários palhaços possibilitando ideias 

para este momento de criação que será livre. As roupas, acessórios e maquiagens devem 

ser improvisadas pelas crianças, com o que tiverem em suas casas. Se divirtam 

auxiliando-as nesta “busca”! 

Sugestões: peças de roupa da criança, do irmão/irmã mais velho, do papai ou mamãe, 

estampado com liso, florido com listras, sobreposições, gravatas, suspensórios, coletes, 

casaquinhos, óculos, laços grandes, perucas, penteados diferentes, chapéu, par de sapato 

diferente um do outro, meias... E claro: narizes (pode ser o de plástico para quem tiver 

ou pintar a pontinha do nariz com batom/ tinta apropriada). Usem a imaginação e a 

criatividade! 

 

Para o número circense escolhido (habilidade de cada palhaço – ver sugestões no vídeo), a 

criança escolherá o que quiser fazer.  

 

Vídeo: https://youtu.be/mPdkkeOi3Yc 

 

3a AULA: OFICINAS   

 

Objetivos:  

 Desenvolver a coordenação motora fina; 

 Utilizar os materiais de forma adequada; 

 

Atividade:  Senhor e Senhora Cabeça de Batata.  

 Você conhece o Senhor e Senhora Cabeça de Batata? Veja no link quem eles são. 

https://youtu.be/bdBi_j7Cgyo 

https://youtu.be/mPdkkeOi3Yc
https://youtu.be/bdBi_j7Cgyo


 Agora, vamos construir uma figura deles? Escolha qual dos dois você quer fazer e 

mãos à obra! Veja orientações no livro Prosinha, página 12, destacando no final do livro 

a figura para decorar.  

 

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

INGLÊS 

Good Morning! 

How are you today?? 

Hoje vamos relembrar o alfabeto? 

Vamos ouvir a musica https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Agora vamos abrir o caderno de desenho e vamos fazer passo a passo com a Teacher um 

desenho de um animal que comece com a letter E. Elephant!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE

