
 

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: 08 DE ABRIL DE 2021 – QUINTA-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 e 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 e 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 e Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática / Linguagem 

 

Objetivos:  

 Construir a noção de Adição; 

 Construir conceitos de: de rodar, girar, lançar, soprar, puxar, empurrar...: 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas;  

 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea;  

 (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

 (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças;  



 (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; 

  (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

1a Atividade: Conceito de rodar, girar, lançar, soprar, puxar, empurrar... 

 Oi gente! (Levantar conhecimento prévio das crianças) Qual o brinquedo que 

vocês mais gostam de brincar? Como você brinca com ele? Qual o movimento que 

ele faz? Ele rodar, de girar, de lançar, etc. Que brinquedo você conhece que faz 

estes movimento? 

 A Pró vai mostrar um cartaz de apoio da unidade, Brinquedos,( a pró acessa ao 

lado do livro online o ícone de materiais complementares ”brinquedos”, mostra 

para as crianças e faz perguntas a respeito das ações que precisam ser 

realizadas quando brincam: “Que ação teríamos que realizar para usar a peteca?” 

; “E a pipa?”; etc. 

 Peça às crianças que, um de cada vez, façam gestos como se estivessem 

brincando com um dos brinquedos do cartaz e peça ao grupo que identifique esse 

brinquedo. 

 Perguntar as crianças com qual brinquedo de assoprar já brincaram (bolinha de 

sabão e cata-vento). Pergunte-lhes também se conhecem algum brinquedo de 

rodar, de girar, de lançar, etc. 

 Não esqueça de pedir para alguém tirar uma foto da atividade e postar no 

Classroom, OK? 

 

2a Atividade: Desafio de Adição 

 Vamos para a FICHA 20. A Pró vais ler a adivinha para as crianças e orientá-las, 

de modo que cheguem à resposta: PAPAGAIO. Qual é o som inicial dessa palavra?  

Vocês conhecem outras palavras que começam da mesma forma, com o mesmo 

som? Vou escrever aqui (panela, pavão, patinete, etc.). Vocês sabiam que o 

papagaio (brinquedo) também é conhecido por outros nomes, dependendo da 

região do Brasil, é chamado de: pipa, arraia, cafifa, pandorga.  

 O que estão vendo nessa imagem? Quantas crianças estão na imagem? Se tem 3 

crianças e cada uma tem 1 boca, quantas bocas tem ao todo? Se tem 3 crianças e 

cada uma tem 2 braços, quantos braços tem ao todo (todas as crianças juntas)? 

Vamos contar? Quantos papagaios? Quantos triângulos compõem cada um? E os 3 

juntos tem quantos triângulos? Vamos contar? 



 Agora vamos registrar na ficha os resultados. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Construção da cobrinha 

 

 Vamos abrir o Livro Prosinha na FICHA 19; Nessa ficha, tem uma surpresa muito 

legal. Olhem, o que será que vamos fazer?  O que vocês estão vendo? Isso. Esse é 

um texto que ensina a gente a fazer algo. O que será que ele vais ensinar pra 

gente? Vou ler e quero ver se vocês descobrem o que é. (A pró faz a leitura do 

texto explorando os materiais, as quantidades, formas, tamanhos e ações.  

 Pois é, vamos fazer uma cobrinha com rolinho. (A pró vai retomar a leitura do 

passo a passo orientando as crianças como fazer a cobrinha);  

 Coloca a música “Cobrinha” Link: https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18 

 

Inglês  

Good Morning 

 

Hoje, vamos abrir nosso livro na página 22. Vamos fazer o nosso Family project! 

Materiais: 

Palito de picolé 

Cola 

Papel 

Lápis de cor 

Hidrocor 

Lápis de cera. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18

