
 

 
 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTO MAIS CEDO A CRIANÇA TIVER CONTATO COM OS LIVROS E 

PERCEBER O PRAZER QUE A LEITURA PRODUZ, MAIOR SERÁ A 

PROBABILIDADE DE SE TORNAR UM ADULTO LEITOR. 
SIMONE HELENA DRUMOND  

 

Vamos continuar viajando no mundo dos contos? 

Estou esperando vocês! 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 25 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 

15h30 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 – projeto coleções 

 Pessoal! Hoje tive uma ideia muito legal! Vamos brincar de fazer desafios com as 

nossas coleções. Cada um vai escolher uma coleção que tenha em casa (carrinhos, 

bonecos, bonecas, lápis, laços, tampinhas...), e monta um desafio de adição ou 

subtração para os colegas resolverem. Primeiro vamos organizar o caderno de 

desenho escrevendo a data e o título da atividade; 

 

DATA: 25 – 05 – 2021 

DESAFIOS 

1o 

2o 

3o 

 E o primeiro desafio a pró quem vai fazer: “Pró Ró tem 6 carinhos azuis e ganhou mais 

2 de um aluno. Com quantos carrinhos ela ficou agora?”  

 Se ela ganhou a gente vai tirar ou botar? Quando bota que sinal usamos, o de mais ou o 

de menos? Então vai ficar assim 6 + 2 = ....... Vamos colocar no caderno o numeral 

ordinal primeiro e depois registra a operação. Agora quem gostaria de criar um 

desafio com sua coleção? Cada um terá uma vez de falar o seu desafio. 

 

2a Atividade: Numerais Ordinais 

 Vamos jogar um pouco lembrando os numerais ordinais e as operações.  Vamos começar 

com os ordinais. OK? Jogo com animais Link:  

https://wordwall.net/pt/resource/11830076/n%C3%BAmeros-ordinais 

https://wordwall.net/pt/resource/11830076/n%C3%BAmeros-ordinais


 Agora vamos fazer um ditado com os numerais ordinais. A pró girar a roleta e quando 

ela falar o nome do numeral ordinal que caiu, vocês escrevem no caderno de desenho. 

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

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Jogo da memória matemático  

 Bem, vamos pegar 10 dos nossos quadradinhos cortados. Agora vamos separar de dois 

em dois e escrever uma com tinha em um quadradinho e o resultado em outro. Faremos 

cinco continhas e cinco resultados, exemplo: continhas (2+3; 4+2; 5+3; 6-2;4-3); 

resultados (5; 7; 8; 4; 1).  

 Depois de pronto vamos colocar com os numerais para baixo e mistura. 

 Regra:  cada jogador vira duas peças; se encontrar a conta e o resultado fica com o 

par e joga outra vez. Ganha o jogo quem fizer mais pares. 

 

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: 

 Garrafa (água, leite, suco ou de qualquer outro tipo de produto); 

 Grãos (feijão, arroz, milho); 

 Fita adesiva (durex, esparadrapo ou qualquer tipo de fita adesiva); 

 Papel. 

 

- Atividades: 

 Iremos iniciar a aula construindo um chocalho que servirá de instrumento para a aula 

do dia 01/06; 

 Posteriormente iremos realizar alguns exercícios já realizados em aulas anteriores. 

 

 

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


English time:  

Good Morning 

Nós temos falado sobre brinquedos né. 

Agora vamos falar sobre brincadeiras. 

Do you like to play?  

Qual sua brincadeira preferida? Vamos ver como se fala em inglês? 

Agora vamos desenhar e escrever ok. 

 

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

 

 


