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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: 21 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 

9h:30 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  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Natureza 

Objetivos:  
 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Perceber o som inicial das palavras e levantar hipótese sobre as letras que formam 

esse som; 

 Desenvolver a base alfabética: 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação; 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

1a Atividade: Projeto Contos: “O Patinho Feio” 

 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de 

Contos, com a História que fala de um bichinho que era maltratado pelos outros, só 

porque ele era diferente. Quem escreveu essa história foi Hans Christian Andersen 

nasceu na Dinamarca no dia 2 de abril de 1805.  E quem sabe que história é essa? 

 Isso! O Patinho Feio! Então vamos lá? Assistiremos a história no LINK (A vai tirar o 

áudio do vídeo e fazer a leitura da história): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgItPUY6WJI 

  Quem gostou da história? Onde aconteceu a história? Quantos personagens tem na 

história? Qual o nome deles? ... 

 MORAL DA HISTÓRIA: Devemos antes aceitar aquilo que é diferente e enxergar 

beleza no que cada ser tem de especial. O patinho feio também nos ensina a não 

tentarmos ser aquilo que não somos, antes devemos ter orgulho daquilo que nos 

diferencia do grupo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgItPUY6WJI


2a Atividade: REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 

 

 Agora escolha uma parte da história que você mais gostou e desenhe. Mas não pode 

esquecer de representar o local que acontece a história (o cenário);  

 Peguem o caderno de desenho e escrevam a Data e o título do seu trabalho; depois 

escreva, do seu jeito, qual a parte que você escolheu para representar; 

DATA: 21 – 5 – 2021 

O PATINHO FEIO 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – TELEFONE SEM FIO -  
 

Vamos brincar de telefone sem fio:  

 

 Peguem o material que foi solicitado: 2 copos descartáveis, um pedaço grande de 

cordão, tesoura sem ponta, cola colorida e lápis. Agora vamos construir o nosso 

brinquedo: veja o vídeo da revista “Ciências Hoje para Crianças”, LINK:   

https://www.youtube.com/watch?v=UAeoD9-2RIo 

 Pronto, agora é só brincar. 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=UAeoD9-2RIo


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? 

 

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. 

 

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


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.  

 

Forte abraço.  

 

CIRANDA: 

 “O Patinho Feio – Walt  Disney”:  https://www.youtube.com/watch?v=KmNfGi4xzzg  

 

English time:  
Hello! 

Cooking class 

 

Hoje vamos fazer um Ice cream! Isso mesmo, vamos fazer um delicioso sorvete usando 

bananas congeladas e morangos! 

 

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

 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNfGi4xzzg

