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Nossas aulas estão bem divertidas! 

Vamos lá? 

Bons estudos e uma semana de muita alegria! 
 

                         

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 17 DE MAIO DE 2021 – SEGUNDA-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, Camila, 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, Camila, 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, Camila, Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem  

Objetivos:  

 Identificar a letra M, seu nome, som e grafia;  

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado letra M; 

 Conhecer palavras com a letra M inicial, fazendo registros das mesmas; 

 Utilizar os materiais de forma adequada; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação; 

 EI03EF01- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

1a Atividade: LETRA M (traçado e som) 

 Bom Dia Crianças! Hoje vamos conhecer mais uma letrinha. A Letra M! 

 Quem conhece alguma palavra que inicia com o som de M? Vejam aí na casa de vocês 

se tem algo que comece com a família do M. Vamos lá? Procure alguma coisa que inicie 

com o som do MA(mala). Agora corre e procura uma coisa que comece com o 

ME(mesa). Agora com MI(milho). Quero ver quem consegue encontrar uma coisa que 

inicie com MO(molho) e por último com MU(mulher,muro) 

 Vamos assistir a um vídeo de poesias com as letras do alfabeto: “Palavras Muitas 

palavras”, de Ruth Rocha: LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=NPMiC4Rh66Q 

 Vocês viram uma poesia que fala da letra M? Vamos fazer a leitura dela e encontrar as 

palavras que iniciam com a letra M. Vamos encontrar as palavras na poesia e depois 

montar o quebra cabeça com algumas dessas palavras.  

 Palavras pequerruchos letra M:   https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ 

 Silabas da letra M pequerruchos: https://www.youtube.com/watch?v=pQrLkk9Vv2U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPMiC4Rh66Q
https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pQrLkk9Vv2U


2a Atividade: Construção do quebra-cabeça de palavras com M. 

 Agora vamos construir um quebra cabeça das palavras iniciadas com M. Mas antes 

vamos fazer as tiras depois vamos cortar quadradinhos. 

 Escrevendo cada pedacinho da palavra (sílaba) em um quadradinho de papel. Depois é 

só misturar tudo e tentar formar as palavras. A pró mistura os pedacinhos das 

palavras no POWER POINT e depois vais juntando formando outra vez as palavras. 

 Quando terminar, tira foto e posta no classroom. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Agora que já aprendemos como é a letra M vamos escrever 

em nosso caderno de desenho com cola colorida a letra M. E depois, vamos cobrir o M 

com barbante ou fita. 

DATA: 17 – 5 – 2021 

LETRA M 

 

 Postar essa atividade no Classroom, OK? 

 

English time: Ver aula no Classroom. 
 

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

 

 


