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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: 18 DE MAIO DE 2021 – TERÇA-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, Daniel, 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, Daniel, 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, Daniel, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais ordinais; 

 Compreender e utilizar o conceito de adição e de subtração; 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 EI03ET07- relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência; 

 

1a Atividade: Desafios de a dição e subtração 

 Oi gente! Hoje vãos brincar de fazer desafios. 

 E os primeiros desafios faremos com adição e vamos brincar com o Dino. Vamos ajudá-

lo com as operações. Vamos colocar pegar nosso caderno de desenho e colocar a data 

primeiro e depois registrar as operações que aparecem no vídeo. LINK  do Dino:  

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

 Agora vamos fazer as subtrações. LINK     

https://www.youtube.com/watch?v=yEq6MIbYuTA 

 

2a Atividade: Numerais Ordinais 

 Vamos jogar um pouco lembrando os numerais ordinais.  Quando eu girar a roleta a 

criança que eu chamar diz o nome do numeral ordinal. OK? Link:  

https://wordwall.net/pt/resource/3977493/n%C3%BAmeros-ordinais-para-jogo 

 Agora vai ser diferente. Quando eu girar e ler o nome do numeral ordinal vocês 

escrevem no caderno de desenho. OK? Mas, primeiro vamos colocar a data. LINK:  

https://wordwall.net/pt/resource/3430848/n%C3%BAmeros-ordinais 
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MOVIMENTO:  

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 NÃO IREMOS PRECISAR DE MATERIAIS 

 

- Alongamento: 

 Iniciaremos a aula com um alongamento simples, como já realizado nas aulas 

anteriores. 

 

- Aquecimento: 

 Três corridas paradas (30 seg cada); 

 Três sequências de saltos parados (30 seg cada). 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“ 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Portfólio: Desafios Matemáticos com as coleções 

 Agora, algumas crianças vão ficar com a Pró para fazer a atividade. 

 

English time:  

 
Hello! 

 
Let’s make a toy! Isso mesmo, vamos fazer u brinquedo com material reciclado. 
 
Materiais: 
Garrafa plástica com tampa 
Cordão 

 

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


