
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Crianças, que essa semana seja muito prazerosa e cheia de alegria,  

enquanto aprendemos e descobrimos mais do mundo à nossa volta! 

Bons estudos!  

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 14 DE MAIO 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 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem / Artes 

Objetivos:  

 Reconhecer personagens de uma história. 

 Identificar os sons das letras iniciais dos nomes.  

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

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

 

Atividade: A Princesa e o Sapo/ Sons iniciais dos nomes 

 Agora, vamos conhecer uma história da lista de mamães dos contos da semana 

passada? Você já assistiu A Princesa e o Sapo? Clique no link para conhecer.  

 https://youtu.be/zpMjIvVyt5k  

 Quantos personagens você viu? 

 Qual o nome de cada personagem? 

 Observe as figuras e fale a letra inicial de cada personagem no link do Power 

Point. 

 Escolha um personagem, escreva o nome e desenhe no seu caderno de desenho.  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Sociedade/ Linguagem 

Objetivos:  

 Valorizar o convívio em família. 

https://youtu.be/zpMjIvVyt5k


 Identificar pessoas que compõe a família. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 (EI03EO07) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida. 

 

Atividade: Família / Quebra-cabeça da família  

 Vamos ler essa palavrinha? 

FAMÍLIA 
 

 Você sabe o que é família? Cada um pode falar o que é do seu jeito. 

 

NO DIA 15 DE MAIO COMEMORA-SE O DIA INTERNACIONAL DAS 

FAMÍLIAS. ESSE DIA FOI DEFINIDO EM 20 DE SETEMBRO DE 1993 

PELA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU  

 

 Como é a sua família? Cada um poderá falar na sua vez.  

 Agora, vamos brincar com os nomes da nossa família? Vamos fazer um quebra-

cabeça de nomes:  

- Recorte 4 tirinhas de papel. 

- Em cada tirinha escreva o nome de uma pessoa que mora com  você em casa.  

- Recorte cada nome em 2 ou 3 partes.  

- Misture as peças. 

- Monte seu quebra-cabeça colando as peças no caderno de desenho  

- Comece pela letra inicial de cada nome.  

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias. Como estamos?  

Espero que cada um de vocês aprendendo a lidar com este cenário do seu jeito. 

Depois de um ano em isolamento já aprendemos a ajustar algumas rotinas, cada um a 

seu modo, mas estamos longe de viver com a liberdade que tínhamos.  

De qualquer forma, precisamos seguir em frente.  

Falando em diferenças, trouxemos mais uma música do nosso programa para 

dialogarmos com as crianças. Ela fala sobre a floresta, os animais e as diferenças 



entre eles. Através dela, as crianças conseguem pensar nas diferenças existentes 

entre os animais. 

Depois dessa reflexão, fica mais fácil elas conseguirem pensar nas diferenças que 

existem entre nós, humanos. Cada um de nós tem suas habilidades e pontos que 

precisam ser melhorados e não existe ninguém igual a ninguém. É isso que nos torna 

tão especiais.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes a música “Samba da Floresta”, conforme segue o 

link do vídeo em anexo, coloque novamente o vídeo, mas, dessa vez, com o objetivo de 

ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. E em seguida, faça as 

seguintes perguntas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be 

 

 

Música: samba da floresta.  

 

“No meio da floresta vivem muitos animais 

Cada um é diferente e não tem nada de mais 

Um é grande, outro é fofinho 

Um é esperto, outro é valente 

Uns vêm bem devagarinho, outros chegam de repente 

Seja urso ou guaxinim, 

Calango ou passarinho, 

Todos eles chegam junto dos amigos com carinho 

Seja urso ou guaxinim, 

Calango ou passarinho, 

Todos eles chegam junto pra sambar no miudinho” 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que tem na floresta?  

Você já esteve em uma floresta? 

Como são os animais? 

De qual animal você gosta mais? 

Você tem medo de algum animal? 

Você tem nojo de algum animal? 

Se você pudesse escolher um animal para 

ser seu amigo, qual seria? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be


E você? Aproveite e responda a essas perguntas junto com a criança e, se tiver algum 

outro adulto com vocês em casa, deixe que ela tente fazer essas perguntas para ele. 

 

Para expandir em família: 

 

Outra atividade que vai ajudar as crianças a se movimentarem um pouco é fazer 

gestos ou sons para a criança tentar adivinhar de qual animal se trata, como se fosse 

um jogo de mímica. Pense em um animal, não conte para a criança e o imite... Pergunte 

para a criança qual animal ela acha que é. 

 

Compartilhe com a gente alguma dessas atividades! Nós adoramos ver vocês 

realizando nossas propostas!  

 

Para o grupo 05: Façam a atividade 09 do álbum de figurinhas com a figurinha 

de número 06.  

 

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

3a AULA: Oficina  

Objetivos: 

 Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração e oralidade. 

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

propriedades. 

Atividade: Jogo da Memória 

 Vamos fazer um jogo da memória com a nossa família?  

 Escolha 4 pessoas.  

 Recorte 8 quadradinhos de papel com o mesmo tamanho. 

 Desenhe 2 carinhas iguais em cada quadradinho  

 Depois é só jogar!  

Mais histórias para conhecer: 

 Cada um com seu jeito, cada jeito é de um! Lucimar Rosa Dias 

https://youtu.be/cpAGEyaz424  

 O Amigo do Rei - Ruth Rocha 

https://youtu.be/M2Qh5YV37JQ  

https://youtu.be/cpAGEyaz424
https://youtu.be/M2Qh5YV37JQ


  

English time: Ver sala do classroom 

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

 

BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


