
 

RECADINHO ESPECIAL 

 

... Um menino caminha e caminhando 

chega no muro 

E ali logo em frente, a esperar pela 

gente, o futuro está  

E o futuro é uma astronave que 

tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade, nem 

tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida, 

depois convida a rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe 

conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao 

certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia, enfim, 

descolorirá... 

Toquinho e Vinícius 

 

Pois é, gente!  

 Vamos continuar brincando e aprendendo bastante em nossa divertida, 

legal, linda e colorida passarela, que é a nossa salinha de aula!!  

Vamos lá? 

Bons estudos e uma semana de muita alegria! 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 05 DE ABRIL 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Natureza 

Objetivos:  

 Identificar a letra C, seu nome, som e grafia;  

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado letra C; 

 Conhecer palavras com a letra C inicial, fazendo registros das mesmas; 

 Reconhecer, identificar e representar o corpo humano e suas partes; 

 Utilizar os materiais de forma adequada; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 EI03EF01- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, 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; 

 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

1a Atividade: LETRA C (traçado e som) 

 Bom Dia Crianças! Hoje vamos conhecer mais uma letra. Letra C! 



 Quem conhece alguma palavra que inicia com o som de C? 

 Vamos assistir a um vídeo da poesia “A casa”, de Vinícius de Morais:  

 LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw 

 Vamos fazer a leitura do texto da música “A Casa”. (Word “A casa” letra C) 

 Agora que já aprendemos como é a letra C, vamos escrever em nosso caderno de 

desenho com cola colorida a letra C. E depois, vamos desenhar coisas, objetos, 

animais, frutas... que iniciem com o som do C. 

  Mas antes vamos fazer o nosso cabeçalho. Vamos colocar a data do dia e o 

título(nome) da atividade. 

DATA:  5 – 4 – 2021 

LETRA C 

 Quando terminar, tira foto e posta no classroomm. 

 

2a Atividade: Família silábica do C 

 Vamos conhecer a família do C assistindo o vídeo? 

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

 Vamos no “POWER POINT do C”, brincar de encontrar as sílabas que faltam nas 

palavras. (cachorro, casinha, cebola, cenoura, cisne, circo, coelho, codorna, curió, 

cupim) 

 Agora, cada vamos escrever 5 palavras no caderno de pauta. Uma com cada um 

desses sons: CA, CE, CI, CO, CU.  

 Mas antes, também, vamos fazer o nosso cabeçalho. Vamos colocar a data do dia e 

o título(nome) da atividade. 

DATA:  5 – 4 – 2021 

PALAVRAS COM C 

 

LANCHINHO: 9h:30 às 9h:50 - 15h:30 às 15h:50  

 

TEATRO: Ver aula no Classroom. 

 

3ª Atividade: OFICINAS – Portfólio de Natureza: Representação do corpo 

humano. 

 

 Vamos ouvir uma história muito legal o nome dela é “MEU CORPO”, de Ruth Rocha. 

(A pró pode tirar o áudio do vídeo e fazer a leitura da história) 

https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw
https://www.youtube.com/watch?v=JYlIdrfCUhY


 https://www.youtube.com/watch?v=d_M-PVsY7lY 

 Agora que conhecemos o nosso corpinho vamos brincar com ele dançando e 

cantando: Apresentar o Vídeo ao grupo: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c 

 Que tal fazermos o nosso retrato? (mostrar um porta retrato) Peguem uma folha 

de papel e vamos pintar as laterais para formar a moldura. Pedir que cada um 

represente seu próprio corpo. 

 Postar essa atividade no Classroom, OK? 

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

INGLÊS  

Good Morning! 

 

How was your Easter? 

Hoje vamos relembrar o alfabeto. 

Vamos começar assistindo ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

E hoje vamos ver a letra I. Vamos assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=mPlrmupZOvI e depois vamos fazer um desenho 

que comece com a letra I. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_M-PVsY7lY
https://www.youtube.com/watch?v=k0j0tk0Br9c
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=mPlrmupZOvI

