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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: 27 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 

15h:30 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 80 a 89; 

 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 80 a 89 – 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 80 do nosso álbum de figurinhas.  

2a Atividade: MATERIAL DOURADO 

 Agora, vamos jogar?  Qual é o número representado pelo material dourado? Vamos 

preparar o nosso caderno de pauta para fazer uma lista dos numerais que aparecem 

representados pelo material dourado no jogo. 

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


 https://wordwall.net/pt/resource/7633937/jogo-material-dourado-quanto-eu-

tenho 

 https://wordwall.net/pt/resource/4193531/material-dourado 

 

DATA:  27 – 5 – 2021 

NUMERAIS 

 

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

postem no Classroom. 

 

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

3a Atividade: OFICINAS – Jogo da Memória dos Numerais 

 Peguem os quadradinhos de papel e vamos fazer nosso jogo assim: contem 20 

quadradinhos e separe de 2 em 2. Vamos escrever o mesmo numeral em dois 

quadradinhos. Dois 80, dois 81, dois 82... 

 

TEATRO: 

Finalizando o nosso Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje é o dia da nossa apresentação, do 

nosso “Festival de Haikais”! 

Oba! Eu também escolhi um haikai e preparei tudinho para apresentar para vocês! Estou 

toda arrumadinha e com meu textinho poético memorizado! E querem saber? Não vejo a 

hora de ver a apresentação de cada um! 

Beijinhos! 

Pró Cami! 
 

INGLÊS 

Good Morning 

Hoje vamos começar a fazer um livrinho. I CAN... 

Vamos colocar coisas que você pode fazer... Correr, Pular, Nadar, etc. 

Vamos começar hoje e terminar amanhã ok. 

 

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

 

https://wordwall.net/pt/resource/7633937/jogo-material-dourado-quanto-eu-tenho
https://wordwall.net/pt/resource/7633937/jogo-material-dourado-quanto-eu-tenho
https://wordwall.net/pt/resource/4193531/material-dourado

