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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: 19 DE MAIO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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, Roberto, 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, Roberto, Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer e valorizar a importância dos meios de comunicação no nosso dia-a-dia; 

 Identificar características de cada meio de comunicação diferenciando-os; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Utilizar diferentes estratégias de cálculo para resolver os desafios propostos; 

 EI03EO04 – Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças;  

 EI03EF07 - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 (EI03EF01) - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

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

de expressão; 

  (EI03EF03) - Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações tentando identificar palavras conhecidas; 

  (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas;  

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

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

 

1a Atividade: Meios de Comunicação – JORNAL – Livro Prosinha Fichas 89. 

 

 Vamos assistir um vídeo que fala da “História sobre os Meios de Comunicação”: 

https://www.youtube.com/watch?v=GCeWBst8VSI 

 Quais os meios de Comunicação que a menina da história usou?  

https://www.youtube.com/watch?v=GCeWBst8VSI


 Agora vamos conhecer um jornal muito legal e é online: JORNAL DO JOCA - Site do 

Jornal do Joca:   https://www.jornaljoca.com.br/category/maluquices/ 

 Mostra para as crianças páginas do jornal do Joca no WORD (jornal); 

 Vamos abrir o nosso Livro Prosinha na FICHA 89 e fazer a atividade.  

 

2a Atividade: Invenção do TELEFONE 

 Agora vamos abrir na FICHA 91. Do que será que as crianças estão brincando? Vocês 

sabem a história do telefone? Vídeo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=31u3KGnTHj0 

 Agora vamos observar e conhecer vários tipos de aparelhos de telefones antigos e 

modernos. LINK: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR921BR922&source=univ&tbm=i

sch&q=imagens+telefones+antigos+e+modernos&sa=X&ved=2ahUKEwiJ5LCL2MTwA

hV7pZUCHb9XBAsQ7Al6BAgIEFc&biw=1366&bih=625 

 Voltando ao Prosinha FICHA 91, vamos fazer essa atividade. Agora vamos na FICHA 

92. 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Identificar altura das notas musicais na pauta. Notas nos espaços. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio do slide-jogo das notas na pauta musical, construir o posicionamento das 

notas na pauta, começando pelas notas nos espaços. Na execução do jogo das notas a 

criança cria consciência da posição das notas. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/r7gLlIv4ito 

Vamos assistir um desenho e ouvir uma música muito legal? 

 

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.  

 

 

 

https://www.jornaljoca.com.br/category/maluquices/
https://www.youtube.com/watch?v=31u3KGnTHj0
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR921BR922&source=univ&tbm=isch&q=imagens+telefones+antigos+e+modernos&sa=X&ved=2ahUKEwiJ5LCL2MTwAhV7pZUCHb9XBAsQ7Al6BAgIEFc&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR921BR922&source=univ&tbm=isch&q=imagens+telefones+antigos+e+modernos&sa=X&ved=2ahUKEwiJ5LCL2MTwAhV7pZUCHb9XBAsQ7Al6BAgIEFc&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR921BR922&source=univ&tbm=isch&q=imagens+telefones+antigos+e+modernos&sa=X&ved=2ahUKEwiJ5LCL2MTwAhV7pZUCHb9XBAsQ7Al6BAgIEFc&biw=1366&bih=625
https://youtu.be/r7gLlIv4ito


English time:  
 

Let’s listen a nice story, vamos ouvir uma historinha bem legal com os nossos amiguinhos 

do Super Safari e depois fazer a atividade do livro 36 junto com a teacher. 

 

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


