
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24 DE MARÇO DE 2021 – QUARTA-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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem 

Objetivos:  

  (EI03EF01) 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.  

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 

Atividade:  Poema/ Leitura e escrita de palavras 

 Olá turminha! Vamos ler mais uma vez o poema de Cecilia Meireles – Jogo de Bola? 

Clique no Power Point.  

 Complete o poema com as palavras que estão no BANCO DE PALAVRAS lendo junto 

com a sua pró. Cada um terá a sua vez. 

 Agora, vamos fazer uma coleção de palavras coma letra B escrevendo numa tabela 

assim: 

Palavras com: 

BA/  BE/  BI/  BO/ BU  

 Utilize as palavras do poema que iniciam com a letra B, e para te ajudar a encontrar 

mais palavrinhas vamos assistir a esse vídeo. Clique no link. 

https://youtu.be/FhmB_c3w-KE 

 Vamos continuar ouvindo o som das letrinhas nas palavras, mas de um jeito diferente. 

Vamos ouvir os sons dos brinquedos da página 14? 

 

https://youtu.be/FhmB_c3w-KE


 Clique nos links. 

- Apito de trem. https://youtu.be/srXcKKlyB9Q  

- Motor de carro. https://youtu.be/r7qTeehAlAk  

- Helicóptero. https://youtu.be/z5lUmOOO-9U  

 

 Agora, responda na PÁGINA 14 quais brinquedos possuem esses sons. Mostre também 

qual o som que tem a letra B, pintando a palavrinha no livro.  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/ Artes 

Objetivos:  

 Conhecer alguns símbolos da Páscoa e seus significados. 

 Promover brincadeiras e atividades artísticas utilizando símbolos da Páscoa. 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

 

Atividade: Símbolos da Páscoa.  

 Oi turminha! Vamos conhecer os símbolos da Páscoa? 

 Antes de ver esses símbolos vamos conhecer mais um significado da Páscoa através 

desse vídeo. Clique no link. https://youtu.be/7S0BP_1Y050  

 Leia com a sua pró ou um adulto o nome desses símbolos e o que significam: 

 

COELHO: FERTILIDADE 

 

OVOS: RENASCIMENTO 

 

CORDEIRO: DOAÇÃO 

 
 Agora, vamos fazer uma arte bem linda com um desses símbolos? A nossa arte será 

pintura de ovo cozido! Você conhece a história desse ovo? 

 
Tudo começou na China, no dia 15 de abril, na Festa da Primavera. Os chineses 

embrulhavam os ovos naturais com cascas de cebola e os cozinhavam com beterraba. 

Após o cozimento, os ovos ganhavam desenhos mosqueados na casca, um belo 

https://youtu.be/srXcKKlyB9Q
https://youtu.be/r7qTeehAlAk
https://youtu.be/z5lUmOOO-9U
https://youtu.be/7S0BP_1Y050


ornamento para ser oferecido como presente. Esse costume alcançou o Egito, sendo 

adotado pelos cristãos, que consagraram esse hábito como lembrança da ressurreição 

de Cristo. Mas foi somente no século XVIII, que a Igreja Católica adotou-o 

oficialmente como o símbolo da Páscoa. 

 
 Separe tinta, pincel, cola, papeis coloridos, gliter, se não tiver pode usar hidrocor e 

lápis de cera e vamos colorir como quiser.  

 Ao terminar a pintura escolha uma parte do ovo pra fazer a colagem do gliter ou 

papeis picados. 

 Depois que estiver pronto presenteie alguém que você acha que é muito especial pra 

você! 

 
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 do tema O Rei Leão. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Apresentação da orquestra Hogwarts executando temas do filme O REI LEÃO, com 

identificação de alguns instrumentos que compõe a peça. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

 

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

 

 

3a AULA: PORTFÓLIO 

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

 

 

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


INGLÊS 

Good Morning 

Ontem vimos um vídeo da Peppa Pig brincando em família não é mesmo? 

Hoje quero saber o que vocês gostam de fazer com sua família. PLAY, TRAVEL, WATCH 

A MOVIE, EAT PIZZA, ETC. 

Agora vamos desenhar. 

 

 


