
 

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: 09 DE ABRIL DE 2021 – SEXTA-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, Renata, 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, Renata, 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, Renata, Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Natureza 

Objetivos:  

 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Perceber o som inicial das palavras e levantar hipótese sobre as letras que 

formam esse som; 

 Desenvolver a base alfabética: 

 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; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou 

de leitura; 

 

 

 

 

 



 

1a Atividade: Projeto Contos: “Chapeuzinho Vermelho” 

 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de 

Contos, com a História que fala de uma vovozinha e sua netinha. Quem sabe que 

história é essa? 

 Isso! Chapeuzinho Vermelho! Então vamos lá? Assistiremos a história  e depois 

vamos brincar com elas lá no Power Point (Chapeuzinho Vermelho e atividades); 

Quem gostou da história? Onde aconteceu a história? Quantos personagens 

tem na história? Qual o nome deles? Como era a chapeuzinho? E a vovó? E o 

caçador? E o lobo? 

 Agora escolha uma parte da história que você mais gostou e desenhe. Mas não 

pode esquecer do de representar o local que acontece a história (o cenário);  

 Peguem o caderno de desenho e escrevam apenas o título do seu trabalho; 

depois escreva, do seu jeito, qual a parte que você escolheu para representar; 

 

CHAPEUZINHO 

2a Atividade: LISTA DOS NOMES DOS PERSONAGENS 

 

 Agora vamos, pegar o caderno de pauta, fazer uma lista dos nomes dos 

personagens da história?  

 Mas antes precisamos fazer o cabeçalho. Nele colocaremos a data do dia e o 

título(nome) da atividade. 

 

DATA:  9 – 4 – 2021 

LISTA DE PERSONAGENS 

 

 (A pró deve fazer intervenções durante a escrita: qual o som que começa? 

Quais as letras que juntas formam esse som? ...)  

 Tem dois nomes que começam com a letra C. Quais são? Vamos circular esses 

nomes; 

 

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

 

Momento LIV: 



 

A CAIXA DE TOMÁS  

Criado com um ar de ousadia padlet.com 

 

Objeto: habilidade social: animação e relacionamento 

Na última aula nós trabalhamos o sentimento animação. Lembre como o Tomás ficou 

animado na história.  

Lembre de uma atividade que o deixou muito animado.  

O que aconteceu? 

Você estava sozinho? 

O que você estava sentindo? 

Converse com sua família sobre este dia, e ao final, faça um desenho sobre esta 

experiência.  

Depois, que tal pensar em uma atividade bem animada para fazer com sua família. 

Solte sua criatividade.  

Se quiser, compartilhe esta experiência aqui no ícone atividade LIV do Google 

Classroom.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de 

foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas 

Até a próxima.  

 

Forte abraço. 

 

3a Atividade: OFICINA: Produção de fantoches da história. 

 

 Vamos fazer Chapeuzinho. Precisaremos de papéis coloridos. Vamos cortar um 

retângulo vermelho que enrole no dedo. A pró vai mostrar como é. Depois 

faremos um círculo branco e vamos desenhar o rostinho da Chapeuzinho nele 

(olhos, nariz, boca). Vamos cortar um triângulo vermelho, pequeno para fazer o 

chapéu da menina. Vamos colar as duas partes menores do retângulo. A roupinha 

precisa entrar no dedinho. Cole o rostinho no canudinho que você fez. Depois o 



triângulo formando o chapéu. Estará pronto o nosso fantoche. A pró vai fazer 

junto com vocês. Se puder podemos fazer mais fantoches: Lobo, caçador, vovó. 

 

CIRANDA: 

 “Chapeuzinho Vermelho – Maurício de Souza”:  
https://www.youtube.com/watch?v=mX-rQ594DBo 

 “Chapeuzinho Vermelho” - história contada: 

https://www.youtube.com/watch?v=9raIrNVgBas 

 “chapeuzinho Vermelho” – desenho infantil: 

https://www.youtube.com/watch?v=77IP-eQIBDQ 

 

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

 

Inglês 

Good Morning, 

Let’s play!!! 

A teacher vai fazer uma brincadeira, pedir um objeto de um integrante da família e 

vocês terão que buscar e explicar o que é e como esse objeto é importante para 

este familiar! 

Have fun! 

                           BOM FINAL DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=mX-rQ594DBo
https://www.youtube.com/watch?v=9raIrNVgBas
https://www.youtube.com/watch?v=77IP-eQIBDQ

