
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É tempo de renovar sonhos, renovar alegrias e a esperança de um 

tempo cheio de paz na simplicidade da vida! Vamos juntos festejar 

essa semana, estudar, brincar e ser feliz! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 29 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 

930h 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 –  Linguagem 

Objetivos:  

 Perceber o som das vogais nas palavras. 

 Fazer leitura de pequenas palavras com encontros vocálicos.  

 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: Vogais/ Encontros vocálicos 

 Olá crianças! Hoje vamos brincar de Gincana de leitura!  

 Primeiro vamos relembrar as vogais. Fale junto com sua professora: 

A  E   I  O  U 

Agora, essas letrinhas vão se encontrar! Como será que vamos falar? Fale junto com a 

sua professora: 

AI      OI      UI      EU     IA    OU    UA    

 Estamos prontos para a gincana!  

Clique no link: você terá que ler as letrinhas  e palavras que aparecer! Cada um terá a 

sua vez!  

 Quem conseguiu? Tente lembrar três palavrinhas que você leu e escreva no seu 

caderno de pauta.  

 Depois que terminar de escrever desenhe ao lado e leia para o seu grupo. 

 Vamos para o nosso último desafio: Descubra quais letras estão faltando nas 

palavrinhas da página 10 do livro Prosinha. Vamos lá? 

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Artes / Sociedade/ Linguagem 

Objetivos:  

  Reconhecer os símbolos da Páscoa. 



 

 

 Expressar afetividade através da escrita. 

 Utilizar o texto mensagem para se comunicar. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

Atividade: Cartão de amigo Secreto da Páscoa 

 Oba, crianças! Quem  gosta aqui de fazer artes? 

 Pegue uma folha de papel, dobre ele ao meio. 

 Clique no link para escolher o símbolo da Páscoa que você mais gostou para desenhar na 

capa do seu cartão, depois e pinte com capricho. 

 Agora, você vai escrever para seu amigo secreto na outra parte do cartão: O que você 

gostaria de desejar para seus colegas nessa Páscoa? Escreva com a ajuda da sua pró 

ou adulto.  

 Guarde seu cartão para o sorteio do amigo secreto para amanhã. Você vai mostrar e 

ler a sua mensagem para o coleguinha que você ficará sabendo nesse dia! 

 

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

 

TEATRO: 

 

Vivência Teatral: “Todos Os Palhaços do Mundo.” 

Hoje tem Espetáculo? Tem Sim Senhor! 

Hoje tem show de palhaços? Tem Sim Senhor! 

E a surpresa pra quem é? 

Pra nossa amiga Antonieta ué! 

 

“Chegou, Chegou, tá na hora da Alegria  

O Circo tem Palhaço, tem, tem todo dia”!! 

 

Vamos fazer o nosso Show de Palhaços para Antonieta! Todos Preparados? Narizes nos 

lugares? 

Então... Com vocês OS NOSSOS PALHACINHOS E NOSSAS PALHACINHAS DO 

MENDEL direto para o MUNDO TODO! 



 

 

AH! Que tal fotografar ou filmar nossos palhacinhos e palhacinhas na hora da nossa 

“Vivência Teatral” e postar pra gente em  “Atividades de Teatro”?Ueba! 

3a AULA: OFICINAS   

 

Objetivos:  

 Reconhecer as vogais nas palavras. 

 Ler palavras iniciadas com vogais. 

 

Atividade:   

 

 Agora queremos ver se você já conhece mesmo as vogais! Clique no link. 

https://quizizz.com/join/quiz/5ffd2779c64cea001cfcd5d8/start?studentShare=true  

 

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

 

INGLÊS 

Good Morning!! 

Estamos nos aproximando da Páscoa não é mesmo? 

It’s Easter Time! 

Hoje vamos fazer uma caça ao Easter Bunny com a Teacher. Se prepare para ajudá-la a 

encontrar o Coelhinho da Páscoa! 

Vamos encerrar dançando? https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8 

 

 

https://quizizz.com/join/quiz/5ffd2779c64cea001cfcd5d8/start?studentShare=true
https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8

