
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João, arrasta-pé: 

Forró, fogueira, baião… 

Xote, xaxado, quadrilha… 

Foguete, bomba e baião… 

Caruaru-Campina Grande: 

São João bom é no sertão 

  

E pra começar a festança 

O G5 vai chegar, 

A ciranda tá bem ensaiada, 

dá gosto de ver dançar, 

Todo mundo preparado, 

ninguém fica de fora não: 

o Mendel conta pra gente 

um tiquim do São João. 

Venha conhecer mais sobre essa data especial cheia de cultura e alegria!  Bons 

estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 31 DE MAIO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

VIVA SÃO JOÃO! 



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 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/Artes/ Linguagem/Matemática 

Objetivos:  

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO04) 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02) 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita espontânea.  

 Estabelecer relações comparativas, observando quantidades de diferentes maneiras. 

 

Atividade: Meios de comunicação/Gráfico 

 

● Vamos escutar uma história bem legal?  Clique no link abaixo. 

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

● O que acharam da história? O que o menino gostava de fazer? Como a TV se sentiu 

quando o menino ganhou uma bola?  

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


● Agora com a ajuda do nosso livro Prosinha ficha 95, desenhe o que você gosta de 

muito de fazer. 

● Quais programas de televisão você gosta de assistir? Vamos escolher 4 preferidos 

pelo grupo e vamos votar. Agora vamos preencher o gráfico da ficha 96. 

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Sociedade / Linguagem 

Objetivos:  

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Identificar diferentes tipos de meios de comunicação. 

 

Atividade: Meios de comunicação 

 Vamos acompanhar a leitura da Pro na ficha 98 do Prosinha.  

 Sobre que meio de comunicação o texto está falando? Como escrevemos essa 

palavra? Vamos escrever juntos. 

 Agora pinte as teclas pedidas no livro. 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:20  

 

3a AULA: OFICINAS – Artes 

 

Objetivos:  

 Registrar o conhecimento adquirido sobre o São João.  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Atividade: Portfólio de artes e sociedade São João. 

 Assistir ao Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eHxKGSM2Oj4 

 Você vai precisar de: Papel A4 ou caderno de desenho, canetinhas coloridas, lápis 

de cera, lápis de cor. Agora pense em tudo o que você viu no vídeo e faça um 

desenho bem caprichado do São João. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHxKGSM2Oj4


English time – Ver aula no classroom. 

 

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

 

 


