
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 02 DE JUNHO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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, Roberto, 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, Roberto, Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

16h20 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática/Linguagem 

Objetivos:  

 Compreender a construção do número. 

 Contar e comunicar quantidades durante a confecção do calendário 

 Ampliar conhecimentos sobre os números e suas funções, durante o registro no 

calendário, construindo a noção de antecessor e sucessor; 

 Contar e comunicar quantidades durante a confecção do calendário e o jogo; 

 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. 

 

 Atividade: Calendário de Junho/Contagem/Registro numérico/Adição 

 



 Pessoal, hoje vamos fazer o calendário do Mês de Junho. Preciso da ajuda de vocês 

para escrever os numerais. Ok? Arquivo no Power Point 

 Precisamos completar os numerais preenchendo o calendário. Quantos dias tem o 

mês de Junho? Em que dia da semana termina esse mês? E qual termina? Alguém do 

nosso grupo faz aniversário nesse mês? Qual a data do Mês de Junho que você faz 

aniversário? Em que dia da semana cai essa data?... Temos algumas datas 

comemorativas este mês. Vamos ver? 

 Em Junho comemoramos o São João. Quem sabe o que encontramos nessa festa? 

 Vocês me ajudam a organizar essa festa fazendo algumas continhas? Lembrem- se: 

usem canetinhas, lápis ou qualquer outro material para contar. Não pode falar a 

resposta antes de todos coleguinhas terminarem de contar. CLIQUE NO LINK 

https://wordwall.net/pt/resource/3084780/festa-junina-adi%C3%A7%C3%A3o-

simples  
 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

Objetivos:  

 (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea) em diferentes 

suportes.  

 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência . 

 

Atividade: Coleções/Contagem  

 Olá crianças! Vamos contar? Para esse jogo você vai precisar de 11 quadradinhos de 

papel. 

 A Pró vai mostrar algumas coleções e vocês vão contar e escrever o número no 

papel. Não vale falar no microfone. E somente mostrar na câmera quando a Pró 

mandar. CLIQUE NO LINK 

 https://wordwall.net/play/11937/169/5479  

 

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

 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/3084780/festa-junina-adi%C3%A7%C3%A3o-simples
https://wordwall.net/pt/resource/3084780/festa-junina-adi%C3%A7%C3%A3o-simples
https://wordwall.net/play/11937/169/5479


MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Substituir as linhas da pauta por sons de objetos. Fazer jogo das notas com os sons 

escolhidos, linhas e espaços. 

 

METODOLOGIA 

Substituiremos os nomes das notas linhas e nos espaços da pauta por sons de objetos, 

com o auxílio de slides faremos um jogo onde  cada nota que aparecer deverá ser 

tocada com o som proposto para ela. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/jUep3sqe35o 

Vamos ouvir esta obra que iniciou o estilo de ópera na história? 

L’Orfeo - Claudio Monteverdi 

 

3a AULA: OFICINAS – Continuação do Portfólio. 

 

Inglês: 

Good Morning 

 

Hoje vamos abrir o livro na pagina 41 e vamos fazer a atividade sobre Our House com 

a Teacher. 

 

 

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

 

 

https://youtu.be/jUep3sqe35o

