
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 26 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 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem /Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer a data em que comemoramos o Dia do Circo e do Teatro. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

 (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.  

 

Atividade: Ciranda/ Dia do Circo 

 Oi Crianças! “Hoje tem marmelada? Hoje tem goiabada?”  

 Vamos nos animar ouvindo essa música? Clique no Link.  

https://youtu.be/Z0w4MH_-8po  

 O que você lembrou quando ouvimos essa música? Sim, o Circo! Você já viu um Circo? O 

que tem nele? Quem trabalha nele? Se você trabalhasse no circo quem gostaria de 

ser? Você sabia que amanhã, 27 de Março, é o DIA DO CIRCO e do TEATRO? 

 Para comemorar esse dia especial vamos falar de um personagem muito divertido na 

nossa Ciranda. 

 Para ouvir a história dessa Ciranda de hoje você vai precisar pintar a ponta do seu 

nariz com a cor que quiser e colocar um laço na cabeça ou fazendo gravata! Agora, 

vamos lá, sua pró vai contar e você vai ajudar! Toda vez que ela falar PALHAÇO, você 

https://youtu.be/Z0w4MH_-8po


vai ligar o áudio e dar muita risada, depois desligar o áudio e continuar ouvindo até 

chegar à próxima gargalhada! 

 

“ERA UMA VEZ UM PALHAÇO DIFERENTE (risos) 

  ELE NÃO SORRIA 

 PORQUE NÃO TINHA DENTE 

VIVIA SOLITÁRIO 

SEM CIRCO E SEM APLAUSO 

SEM O CARINHO DAS CRIANÇAS  

E SEM ABRAÇO 

SEU NOME ERA ALECRIM 

E QUANDO SE APRESENTAVA 

GOSTAVA DE CANTAR ASSIM: 

“ Alecrim, Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado...” 

UM DIA O PALHAÇO ALECRIM ( risos) 

CANSADO DE NÃO SORRIR 

PROCUROU O DOUTOR CASCA DURA 

QUE LHE DEU UMA DENTADURA 

ENTÃO, O PALHAÇO ALECRIM (risos) 

QUE GOSTAVA DE CANTAR ASSIM: 

“Alecrim, Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado...” 

PASSOU A SORRIR! ( risos novamente!) 

                        Texto de Alenilda Carvalho 

- Para terminar os palhacinhos dançam e cantam uma nova música para o palhaço 

Alecrim. Clique no link. https://youtu.be/tvDZbnDNolM  

 

 Ao final da história conte:  

- Porque você sorriu tanto? 

https://youtu.be/tvDZbnDNolM


- O que sentimos quando sorrimos? 

- Você acha que sorrir faz bem? 

- O que te faz sorrir? Faça uma tenda de circo e desenhe o que você disse dentro 

dela. Clique no link para ver como é uma tenda de circo. 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática 

Objetivos:  

 Construir conceitos matemáticos; 

 Identificar as noções básicas: duro/mole, grosso/fino, leve/pesado. 

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

diferenças.  

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

propriedades.  

Atividade: Projeto coleções/ Conceitos Básicos  (grosso/fino, duro/mole, leve/ pesado 

 Crianças, vamos fazer coleções com alguns objetos diferentes que você encontrar em 

sua casa.  

 Primeiro, separe um papel grande, faça 6 quadrados grandes  nele ou divida com a 

régua em 6 partes para escrever em cada espaço os nomes: 

 

GROSSO   /   FINO   /   DURO 

 

MOLE   /   LEVE   /   PESADO 

 

 Depois, vamos procurar esses objetos: 

- Palitos de fósforo. 

- Lápis de cera ou lápis de cor. 

- Pedaços de massinha de modelar ou macarrão cozido. 

- Blocos pequenos de montar 

- Pedaços de algodão. 

- Pedra ou peso de papel. 

 

 Por último, o desafio: você terá que organizar esses objetos segundo o que está 

escrito no espaço do papel, cole com cola ou fita adesiva e fotografe.   



 Vamos compartilhar as descobertas? Cada um terá que dizer o que colocou em 

cada espaço e verificar se alguém fez igual ou diferente.  

 

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

MOMENTO LIV 

Olá família. Como vocês estão? 

Mais uma semana em casa, né? Provavelmente vocês tiveram alguns momentos muito 

agradáveis juntos, mas também podem ter tido períodos difíceis. Não tem certo e nem 

errado, cada família é de um jeito, cada pessoa dentro de uma família tem um jeito, são 

muitos jeitos juntos; às vezes dá certo, às vezes fica um pouco complicado, mas vamos 

nos ajustando.  

Para começar mais uma semana do LIV em Casa, convidamos vocês, primeiro, a mostrar o 

vídeo da música Maracatu das Diferenças para a criança, a fim de que ela possa ouvir, 

dançar e brincar livremente, como desejar. Segue em anexo o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be 

 

Depois de cantar e dançar, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo.  

Você pode fazer algumas perguntas como:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música?  

Você acha que você é igual ou diferente das outras pessoas? 

 Você já se sentiu diferente em algum momento? 

Depois dessa escuta, pegue um espelho e deixem que a criança se observe nele, oriente 

que faça expressões diferentes (como sorrir, como se estivesse com medo, como se 

estivesse triste, etc.). Os adultos também devem participar fazendo o mesmo. Se o 

espelho for grande, façam juntos; se for pequeno, cada um faz o seu momento de 

observação. Quando todo mundo já tiver brincado, pensem juntos nas diferenças e 

semelhanças das pessoas que participaram da atividade.  

Conversem sobre se a maneira que a gente expressa algumas emoções são parecidas ou 

são diferentes, também podendo explorar quais são os momentos que costumamos sentir 

cada uma dessas emoções representadas no espelho.  

Durante esta atividade você poderá perguntar a criança como ela se vê, como ela se 

percebe, como percebe vocês, onde se reconhece. Você pode aproveitar esse momento e 

https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be


conversar sobre a personalidade de vocês, não apenas sobre os aspectos físicos. O que 

os difere e o que tem de semelhante também.  

Bom divertimento! 

 

Grupo 05: Façam a atividade 03 do álbum de figurinhas com a figurinha de número 

02.  

 

3a AULA: Portfólio 

Mais histórias para se divertir: 

- O Nariz do Palhaço https://youtu.be/KjohRwmUJEU  

- Um Palhaço diferente. Sônia Junqueira https://youtu.be/73bGi3d8KhI  

- O Coelho que não era de Páscoa. Ruth Rocha https://youtu.be/u2m-_FQYYmc  

 

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

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

 

Inglês: 

Good Morning, 

Vamos jogar? 

Vamos revisar o que aprendemos até agora jogando e nos divertindo! 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KjohRwmUJEU
https://youtu.be/73bGi3d8KhI
https://youtu.be/u2m-_FQYYmc

