
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 23 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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática   
 

Objetivos:  

 Identificar e registrar a sequencia numerica de 30 a 39. 

  (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 
 

Atividade: Trilha/ Numerais de 30 a 39 

 Agora, chegou a hora do jogo! Vamos brincar de trilha? Para jogar, você vai precisar 

desenhar uma trilha no papel, dividindo apenas em 10 partes. Observe modelos no link 

e a “família do 30” nesse jogo.  

 Vamos numerar essa trilha com essa nova família de numerais? 

  30-31-32-33-34-35-36-37-38-39  

 Vamos jogar! A sua pró somente irá FALAR, sem mostrar a escrita do numeral 

sorteado, e você deverá descobrir e marcar na sua trilha esse numeral. 

 Ganha quem marcar todos os numerais da trilha.  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/Linguagem  

 

Objetivos:  

 Conhecer o sentido da Páscoa. 

 Promover brincadeiras e atividades artísticas utilizando símbolos da Páscoa. 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 



Atividade: Significado e valores da Páscoa.  

 Crianças, vocês já ouviram falar da Páscoa? Vocês sabem o que é e o que significa? 

Compartilhe com seus colegas! 

 Agora, vamos assistir essa linda história de Páscoa: 

Uma história de Páscoa – Ana Maria Machado 

https://www.youtube.com/watch?v=hPj9uw_9rsU  

 

 E agora? Você é uma criança de Páscoa? E pra você, coelho de Páscoa existe? 

 O que o Coelho e o Menino fizeram um pelo outro?  

 O que podemos fazer para ajudar o próximo ou fazer alguém mais feliz?  

 Faça um desenho representando o que você faz pra ajudar ou fazer alguém mais 

feliz e escreva o nome da pessoa que você pensou. 

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

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: 

- uma bexiga; 

- cinco bolinhas de papel amassado; 

- um pregador; 

- grãos de feijão; 

- papel; 

- caneta, lápis ou hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Aquecimento: 

 Faremos uma brincadeira com música, o professor irá colocar uma música enquanto 

os alunos ficam andando pelo local onde estão fazendo a aula, assim que a música 

parar, todos tem que voltar para frente do computador ou celular. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPj9uw_9rsU


- Atividades: 

 Vamos encher a bexiga, em seguida vamos fazer o deslocamento das bolinhas de 

papel até um ponto determinado; 

 Faremos cinco círculos no papel, com os números 1, 2, 3, 4 e 5 e utilizando o 

pregador teremos que colocar a quantidade dos feijões dentro dos círculos. 

 

3a AULA: OFICINAS –  

Objetivos:  

 Identificar formas geométricas. 

 Exercitar a criatividade, criando figuras a partir de formas. 

 Manusear a cola adequadamente. 

 

Atividade: Criando com formas 

 Crie uma figura de um brinquedo utilizando as formas geométricas no final do livro 

Prosinha. Veja a orientação na página 9.  

 

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

 

Inglês 

Good Morning 

Vamos continuar falando sobre nossa família.  

Hoje vamos abrir o livro na página   18 e fazer os exercícios com a Teacher. 

Agora vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HV8Udyk4pz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HV8Udyk4pz8

