
 

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: 07 DE ABRIL DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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, Roberto, 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, Roberto, Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

16h20 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer e valorizar a cultura indígena; 

 Relacionar e relacionar o modo de vida indígena com o nosso; 

 Identificar características próprias da cultura indígena; 

 Identificar letras que compõem as palavras; 

 EI03EO07 - Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida; 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

 

1a Atividade: Indígenas Brasileiros 

 Oi gente! Hoje vamos conhecer um pouco sobre os índios. Vamos assistir uma 

história sobre um indiozinho muito esperto. Aquitã, o Indiozinho | Que Medo! 

Vamos lá? 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=kxM0xlN8y8o 

https://www.youtube.com/watch?v=kxM0xlN8y8o


 Após assistir a história, levantar conhecimento prévio sobre os índios brasileiros 

(Será que eles ainda moram na floresta? Como será que vivem hoje? Como será a 

casa deles? O que vestiam e o que vestem? Como será que as crianças brincam? O 

que será que comem? Será que as crianças vão à escola?...) Tem bastante coisas 

pra gente saber, né? Estamos iniciando os nossos estudos sobre os índios.  

 Apresentar fotografias de várias tribos (que ainda moram na floresta e que 

moram na cidade, aldeias formadas com ocas e com casas...)  

 

2a Atividade: Representação da cultura indígena.  

 Que tal, agora que já conhecemos um pouco sobre os índios, fazer um desenho do 

índio usando os objetos que foram usados na atividade anterior. (canoa, flecha, 

pesca, arco, caça, porco...) fazendo também um cenário de floresta. 

 Mas antes, vamos pegar o nosso caderno de desenho e  escrever o cabeçalho. Nele 

colocaremos a data do dia e o título(nome) da atividade. 

 

DATA:  7 – 7 – 2021 

ÍNDIO 

 A pró vai desenhando junto com as crianças questionando qual parte vai desenhar: “E 

agora vamos começar desenhando qual parte? Isso.  

 Quando terminar o desenho expor na tela para a pró fotografar. OK? 

 

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

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Executar frases rítmicas respeitando os timbres determinados. 

METODOLOGIA 

Será proposto que cada criança tome dois sons distintos para que execute as frases 

com os timbres determinados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY


 

3a Atividade: OFICINAS – ROLINHO DE LEITURA - Escrita de palavras com a 

família do C.   

 

Vamos brincar de fazer leitura: 

https://www.youtube.com/watch?v=2E_VRj3g8VU&t=29s 

 

 Agora vamos construir o nosso brinquedo: leitura de rolo.  

 Atenção para o material que iremos usar: rolinho, papel ofício, cola, tesoure e 

canetinha. 

 Vamos cortar 2 tirinhas de papel (número 1 e número 2). Veja como a sua pró 

cortou. Depois com a canetinha escreva na tirinha número 1, a família do C (CA, 

CO, CU) em uma tira. Na tira número 2, escreva (ÇA, CAR, CO). A pró escreve as 

sílabas com letra bastão caixa alta para as crianças copiarem. 

 Vamos colar as extremidades das tirinhas formando uma roda. Agora encaixe a 

rodinha número 2 e depois a número 1. 

 Para fazer outro com (CE, CI) é só fazer outra 2 tirinhas em uma escreve (Ces, 

CI) e na outra (TO, PÓ). 

 Agora é só brincar de ler. Rode as tirinhas e descubra quais palavrinhas irão 

formar. Pode escrever no caderno para não esquecer. 

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

 

INGLÊS 

Good Morning 

O tema desta unidade é família, já aprendemos como se chama cada parente nosso, 

agora vamos construir uma família? Use a sua imaginação, a família pode ser de super 

heros, de algum cartoon que você gosta ou algum filme. Monte sua família e escreva 

quem é cada integrante!   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2E_VRj3g8VU&t=29s

