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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: 20 DE MAIO DE 2021 – QUINTA-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 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática / Linguagem 

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 70 a 79; 

 Diferenciar a unidade da dezena; 

 Compreender a construção do número; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 (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;  

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

propriedades;  

  (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; 

  (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 

1a Atividade: Numerais de 70 a 79 – Contagem - Registro numérico 

 

 Agora vamos assistir e contar junto com o vídeo que mostra números grandes da 

GUGUDADA. Todos vão contar junto com o vídeo e com a Pró.   LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U 

 Agora vamos pegar os 10 quadradinhos para fazer as figurinhas de numerais da família  

do 70 do nosso álbum de figurinhas.  

 

2a Atividade: Construção do Número – 70 a 79 

 Mas antes vamos assistir ao vídeo da construção dos numerais da Família do 70. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jK5uwcJ8A9o 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U
https://www.youtube.com/watch?v=jK5uwcJ8A9o


 Agora peguem seu Material Dourado e vamos montar os numerais (A Pró pega as 

fichinhas com a família do 70. Vai apresentando para as crianças cada uma e 

solicitando que representem com o material dourado cada numeral apresentado). 

Crianças vamos representar o numeral 70. Quantas dezenas ele tem? Quantas 

barrinhas vamos pegar? Vamos usar algum cubinho? Agora vamos escrever um número 

em cada quadrado. Depois colaremos no caderno de desenho na sequência. Mas antes 

vamos fazer o cabeçalho. (fazer intervenções como estas, a cada numeral 

apresentado: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.) 

 

DATA:  18 – 5 – 2021 

FAMÍLIA DO 70 
 

 Quando terminarem mostrem para os colegas a sua atividade. Depois tirem foto e 

postem no Classroom. 
 

TEATRO:  

Haikai Ilustrados 

A cada pingo. 

Um mar novo, um rio cheio. 

Um novo lago. 

Olá meus amores! Este Haikai foi escrito por Dayse Sene e dando continuidade ao nosso 

Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje iremos encher ainda mais o rio das nossas inspirações 

para desaguar em uma apresentação de Haikais! 

Através de alguns vídeos com narrações e ilustrações desses haikais, iremos buscar 

inspiração e cada criança poderá escolher um ou até dois haikais para apresentar na 

nossa próxima aula, dia 27 de Maio.  

Para nossa apresentação do dia 27 ficar ainda mais linda vou dar algumas dicas: vale se 

enfeitar, se produzir, se fantasiar, colocar para tocar uma música instrumental enquanto 

apresenta... Fazer movimentações, gestos para tentar memorizar cada palavrinha do 

poeminha... Usem a criatividade e vamos mergulhar nesse grande lago de poesia! 

Familiares, segue o link para acessar os haikais ilustrados. Através deles, vocês podem 

ter acesso no youtube a outros haikais narrados, caso queiram ainda escolher algum, 

ensaiar o escolhido ou até mesmo se deliciar com as nossas crianças!  Em anexo, deixo 

alguns haikais escritos. 

Beijo grande, Pró Cami 

 

LINK  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX- 3QpwLsGREh_UZq 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX-%203QpwLsGREh_UZq


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:  
Ontem ouvimos um história com os nossos friends não foi mesmo?! Hoje vamos criar um 

final diferente para essa story, seja criativo and have fun!  

 

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

 

 


