
 

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: 06 DE ABRIL 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática / Linguagem   

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 40 a 49; 

 Diferenciar a unidade da dezena; 

 Compreender a construção do número; 

 Contar e comunicar quantidades durante a confecção do Calendário e do Bingo; 

 Ampliar conhecimentos sobre os números e suas funções, durante o registro no 

calendário, construindo a noção de antecessor e sucessor; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 EI03ET07- relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência; 

 

1a Atividade: Calendário de Abril – Numerais de 40 a 49 – Contagem - Registro 

numérico 

 

 Pessoal, hoje vamos fazer o calendário do Mês de Abril. Preciso da ajuda de vocês 

para escrever os numerais. Ok?  

 Precisamos completar os numerais preenchendo o calendário. Quantos dias tem o 

mês de Abril? Em que dia da semana termina esse mês? E qual termina? Alguém do 

nosso grupo faz aniversário nesse mês? Qual a data do Mês de Abril que você faz 



aniversário? Em que dia da semana cai essa data? Vamos marcar os aniversários no 

nosso calendário... temos outras datas comemorativas este mês para marcar 

também. Vamos ver? 

 

2a Atividade: Construção do Número – 40 a 49 

 Agora vamos brincar de montar os numerais com o Material Dourado. Podem pegar o 

material de vocês.  

 (A Pró pega as fichinhas com a família do 40. Vai apresentando para as crianças 

cada uma e solicitando que representem com o material dourado cada numeral 

apresentado). Crianças vamos representar o numeral 40. Quantas dezenas ele tem? 

Quantas barrinhas vamos pegar? Vamos usar algum cubinho? Agora vamos escrever 

esse numeral no caderno de desenho e desenhar as barrinhas e os cubinhos que 

usamos para representa-lo. Mas antes vamos fazer o cabeçalho. (fazer intervenções 

como estas a cada numeral apresentado.) 

 

DATA:  6 – 4 – 2021 

NUMERAIS 40 a 49 

 

 Quando terminarem mostrem para os colegas a sua atividade. Depois tirem foto e 

postem no Classroom. 

 

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

MOVIMENTO: 

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: 

- Não será necessário o uso de materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“. 



Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e outros 

aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

3a Atividade: OFICINAS – Portfólio  

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

Inglês  

Good Morning 

Vamos assistir a história dos Sandwiches com os nossos amigos Gina, Leo, Mike and 

Plly e depois fazer a atividade do livro página 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9tYQClJSc 

 

 


