
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João, arrasta-pé: 

Forró, fogueira, baião… 

Xote, xaxado, quadrilha… 

Foguete, bomba e baião… 

Caruaru-Campina Grande: 

São João bom é no sertão 

  

E pra começar a festança 

O G5 vai chegar, 

A ciranda tá bem ensaiada, 

dá gosto de ver dançar, 

Todo mundo preparado, 

ninguém fica de fora não: 

o Mendel conta pra gente 

um tiquim do São João. 

Venha conhecer mais sobre essa data especial cheia de cultura e alegria!  Bons 

estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 01 DE JUNHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

VIVA SÃO JOÃO! 



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 

 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/Linguagem 

Objetivos:  

 

 EI03EF09 – Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros 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. 

 Conhecer comidas típicas da festa junina. 

 

Atividade: Comidas típicas juninas 

 

 Olá crianças! Está chegando uma festa bem legal. Vamos descobrir qual é? CLIQUE 

NO LINK https://www.youtube.com/watch?v=UPEI2qF88x0  

https://www.youtube.com/watch?v=UPEI2qF88x0


 Vamos ouvir a música sobre as delicias do São João  CLIQUE NO LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=8kKATbZ2Cp4 

 Agora vamos fazer uma lista de comidas típicas do São João no caderno de pauta. 

Não esqueça do cabeçalho. 

 Quais dessas comidas começam com a letra P? 

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem/Artes 

Objetivos:  

 

 Perceber que a sílaba é uma unidade sonora da língua maior do que o som da letra e 

menor do que a palavra. 

 EI03EF09 – Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros 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. 

 

Atividade: Conceito de sílaba/ Palavras com P/ Comidas típicas  

 Vamos ouvir poema que fala da letra P! Podemos cantar também é a mesma melodia 

da música “Eu vi uma barata na careca do vovô”. 

 CLIQUE NO WORD e leia junto com sua professora ou adulto.  

 Que outras palavras você conhece que começam com a letra P. Vamos relembrar 

algumas comidas juninas que começam com P? 

 Agora que você conhece várias palavras com a LETRA P CLIQUE NO LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=4vAQ4qr6ybE  

 Vamos fazer uma coleção de palavras dessa família. 

 Agora escolha uma palavrinha que comece com PA, PE, PI, PO PU e copie no seu 

caderno de desenho. 

 Vamos brincar de bingo? A Pró vai rodar a roleta e você vai fazer um X na palavra 

que você escreveu que comece com esse pedacinho. CLIQUE NO LINK 

https://wordwall.net/pt/resource/16630615/familia-do-p  

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:20  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kKATbZ2Cp4
https://www.youtube.com/watch?v=4vAQ4qr6ybE
https://wordwall.net/pt/resource/16630615/familia-do-p


EDUCAÇÃO FÍSICA:  

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: 

 Chocalho (Pode improvisar colocando grãos dentro de um copo com tampa, 

garrafinha ou potinho) 

 

- Alongamento: 

 Iremos desenvolver um alongamento por todo o corpo como feito nas aulas 

anteriores. 

 

- Atividades: 

 Exposição dos chocalhos; 

 Brincadeira com a música “ Peixe vivo “; 

 Escravos de Jó. 

 

3a AULA: OFICINAS – Continuação do Portfólio. 

 

Inglês  

Good Morning 

 

Hoje vamos começar um novo assunto. 

Vamos falar sobre Our house. 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y 

E você, como é a sua House. Its a House or a Building. O que tem nela, bedroom, garden, 

balcony... 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y

