
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 30 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 – Natureza/ Sociedade/Linguagem  

Objetivos:  

 Conhecer outros significados e símbolos da Páscoa. 

 Conhecer um dos alimentos mais antigos do mundo e sua utilização para a nossa saúde 

e nutrição. 

 Conhecer o texto de uma receita e realizá-la. 

 (EI03EO03) - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e 

modos de vida. 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

 

Atividade: Dia da Nutrição e Saúde/ A Receita de pão rápido da Páscoa.  

 Crianças, amanhã, 31 de março, é o dia da Nutrição e Saúde que quer dizer tudo o que 

podemos fazer para comer bem e evitar doenças! E para comemorar esse dia vamos 

preparar um dos alimentos mais antigos do mundo: O PÃO. 



 

 

 O pão que faremos é bem rápido, pois ele é preparado assim mesmo! Esse pão é 

inspirado na história da Páscoa que vamos celebrar amanhã também. 

 

 PARA ENTENDER PORQUE ESSE PÃO É ASSIM:  

 

Você sabia que PÁSCOA quer dizer “PASSAGEM”? 

A Páscoa ou Passagem  aconteceu  pela primeira vez na história de um povo chamado 

Israel  que precisou sair rapidinho do Egito, fugindo mesmo,  e por isso não deu tempo 

de esperar a massa do pão crescer com a ajuda do fermento! Por isso, esse pão até 

hoje é feito assim por eles e é chamado de Ázimo ou Asmo, que quer dizer “sem 

fermento”. 

 Esse nome “sem fermento” na Páscoa também tem outro significado para o povo que 

fugia da maldade do Faraó, rei do Egito, pois esse pão pra eles não levou a maldade, a 

falta de amor daquele lugar. 

 Nós podemos, então, lembrar esse pão assim:  

SEM MALDADE E PURO DE CORAÇÃO 

 Vamos preparar?  

MATERIAIS: 1 tigela, 1 garfo ou fouet para misturar, 1 rolo de macarrão, garrafa ou 

copo grande para abrir a massa, 1 frigideira ( será utilizada pelo adulto), 1 pano de 

prato limpo. 

 

INGREDIENTES: 

1 xícara de farinha de trigo sem fermento 

½ xícara de água 

1 colher de sopa de azeite 

1 colherzinha de sal 

 

MODO DE FAZER 

 Misture na água o azeite e o sal 

 Coloque aos poucos a farinha e misture com um garfo ou fouet até sovar um pouco 

com a mão sem grudar. 

 Cubra com um pano e deixe descansar meia hora. 



 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA ATIVIDADE!  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Artes 

Objetivos:  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 (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: Amigo Secreto 

 Olá pessoal! Hoje nosso dia está muito especial! Para começar vamos fazer o nosso 

Amigo Secreto lembrando essa linda música que fala sobre o que é amizade, união e o 

que é compartilhar?  

Clique no link. https://youtu.be/Dr4gittIyaU 

 

 Vamos conversar sobre os valores que essa música fala?  

- O que é lealdade? 

- Amor de amigo? 

- Felicidade?  

 Para celebrarmos esses valores tão especiais que a Páscoa também nos ensina vamos 

fazer esse Amigo Secreto. A pró irá sortear os nomes de vocês para que um de cada 

vez dedique seu cartão ao amigo sorteado lendo e mostrando o seu cartão. Depois, 

peça para um adulto fotografar e mandar para o e-mail do seu coleguinha!  

 Para terminar, desenhe no caderno de desenho você e seu amigo secreto, escrevendo 

o nome de vocês. 

 

FINALIZANDO A RECEITA APÓS O AMIGO SECRETO OU ANTES: 

 Divida a massa em 6 pedaços, depois faça bolinhas e abra com um rolo, copo ou 

garrafa. 

https://youtu.be/Dr4gittIyaU


 

 

 Peça a um adulto para colocar  na frigideira quente sem gordura até ficar crocante. 

 Coloque o recheio que preferir: patê, requeijão, geléia, etc. 

 Vamos saborear juntos  esse pão? 

 Clique no link para ver a receita: https://youtu.be/C3vz7W2CcQ0  

 

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: 

- 5 folhas de papel em branco; 

- hidrocor; 

- tesoura sem ponta. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Atividades: 

 Pula Coelho: 

Iremos desenhar um triângulo, um quadrado, um círculo e retângulo, cada forma 

geométrica em uma folha. Quando o professor falar: pula coelha e disser uma forma, 

a criança terá que ir pulando até a forma geométrica dita pelo professor. 

 Montando o Coelho: 

Iremos desenhar um coelho, cada criança da sua forma. Depois vamos recortar, 

fazendo assim um quebra-cabeça. Terminado, teremos que montá-lo no menor tempo 

possível. 

  

 

 

https://youtu.be/C3vz7W2CcQ0


 

 

3a AULA: OFICINAS   

Objetivos:  

 Identificar a ordem dos números entre 30 e 39. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 

Atividade:  

 Agora, chegou a hora do jogo! Vamos brincar com os coelhinhos para revisar a 

sequência numérica que vimos hoje?  Clique no link.  

 

https://quizizz.com/join/quiz/6035a3dd794e4c001b118529/start?studentShare=true 

 

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

 

AMANHÃ, 31/03, SERÁ O NOSSO GRUPÃO.OBA!! 

 

Vamos comemorar a semana da Páscoa com um dia diferente. A Páscoa é alegria, 

cor, partilha, solidariedade e amizade. Por isso, participe usando sua roupinha 

branca, pintura de rosto, adereços para tornar o dia muito especial! 

 

Para o nosso grupão: 

- Faremos um lanche “coletivo” de Páscoa.  

 

Sugestão: 

Arrume o lanchinho com suco, pãozinho, fruta preferida. 

- Uma orelha de coelho feita de papel. Clique no link para ver modelo. 

- Algodão, papel picado e cola.  

 

Estaremos todos em nosso auditório virtual. O link será enviado no classroom. 

https://quizizz.com/join/quiz/6035a3dd794e4c001b118529/start?studentShare=true


 

 

Inglês 

Good Morning 

Hoje vamos fazer um Easter Bunny. Vamos papel branco, um rolo de papel higiênico, 

tesoura, cola e material de colorir. 

   


