
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

farão refletir, cuidar, amar e sorrir juntos!  

Bons estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 25 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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática 

Objetivos:  

 Identificar as cores e formas geométricas. 

 (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças.  

 (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades.  

 

Atividade:  Figuras geométricas / Sequencia de cores. 

 

 Olá turminha! Vamos hoje exercitar nosso raciocínio e criatividade? 

 Primeiro queremos saber se vocês lembram as formas geométricas. A pró vai fazer 

com vocês um ditado de formas. Você irá ouvir o nome da forma e a cor para desenhar 

no seu caderno de desenho. Ao final, confira se acertou quando a sua pró mostrar as 

respostas.  

 Agora que já nos lembramos das formas, vamos observar o trem no livro Prosinha, 

página 9. Observe as formas e cores de cada forma geométrica e responda a tabela. 

 Vamos fazer o desafio das cores? Separe brinquedos coloridos e crie a sua sequencia 

de cores para que seus colegas descubram. Por exemplo: forme um trenzinho de 

brinquedos com a cor azul, vermelho, verde e todos terão que falar a sequencia na 

ordem que você fez. 

 Agora vamos fazer o desafio das cores em grupo na página 13 do livro Prosinha? 

Descubra a sequencia do brinquedo Genius e pinte.  

 



2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Natureza/ Linguagem 

Objetivos:  

 EI03EO05 - Demonstrar valorização do seu próprio corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com quais convive. 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 

Atividade: Órgãos dos sentidos/ Contos 

 Vamos ler esse poeminha com a pró: 

 

“ Eu tenho dois olhinhos 

   Eu tenho orelhinhas 

Olhinhos para ver 

Orelhinhas pra escutar. 

Eu tenho uma boquinha  

Eu tenho um narizinho 

Nariz para cheirar 

E boquinha para cantar 

Eu tenho  dois bracinhos 

Eu tenho duas perninhas 

Bracinhos para abraçar  

e perninhas para andar” 

 

 Observe o que esse poema fala! Você consegue fazer tudo o que nele diz? Recite com 

sua pró novamente fazendo os gestos que mandar. 

 Agora, descubra e compartilhe com seus colegas quais partes do corpo você utilizou 

para:  

- ver (enxergar)? 

- cantar 

- cheirar 

- escutar 

- abraçar 



 Você sabia que existem partes do nosso corpo que servem para que a gente sinta e 

perceba o que está ao nosso redor? Essas partes se chamam ÓRGÃOS DOS 

SENTIDOS! São eles: 

- Boca 

- orelha 

- nariz 

-olhos  

- mãos (pele) 

 

Além do que vimos no poema, o que esses órgãos são capazes de fazer? Compartilhe 

com a turma. 

 

 Cada órgão desses tem um sentido: 

- paladar, 

- olfato 

- visão 

- audição 

- tato 

 

 Agora, com a ajuda dos personagens dos contos clássicos que vamos conhecer mais 

durante esse ano, tente identificar junto com a sua pró quais órgãos dos sentidos eles 

estão utilizando nesse jogo.  

 

 Clique no link.  

https://quizizz.com/join/quiz/6035d34f7b658b001e9fde13/start?studentShare=true  

 

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

3a AULA: PORTFÓLIO 

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

 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/6035d34f7b658b001e9fde13/start?studentShare=true


INGLÊS 

Good Morning 

Hoje vamos continuar nosso livro. Vamos abrir na página 19 e vamos fazer o exercício 

com  a Teacher. Vamos encontrar os membros da família e escrever seus nomes. 

 

 


