
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 04 DE JUNHO DE 2021 – SEXTA-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, 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 

9h30 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 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem  

Objetivos:  

● EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

● EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

● 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.  

 

Atividade: Ciranda/ Projeto Contos 

● Olá crianças! Vamos falar de um conto clássico de uma linda menina e de uma fera 

que demonstra ter um grande coração. Mas antes vamos assistir a história! 



● CLIQUE NO LINK https://www.youtube.com/watch?v=EHIIkx6IBMc  

● Responda oralmente sobre os personagens da história? Com que letra inicia? Qual a 

última letra? 

● Agora faça um belo desenho da história. Não esqueça do cabeçalho! 

● Você separou um lugarzinho especial para os seus livrinhos? Então vá a sua 

biblioteca e separe um livro para um adulto contar para você neste fim de semana. 

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/ 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 

 Vamos jogar com a família do P? CLIQUE NOS LINKS 

 https://wordwall.net/play/15338/768/206 

 https://wordwall.net/play/14087/988/808 

 https://wordwall.net/play/11729/730/560  

 

3a AULA: OFICINA – Artes 

Objetivos:  

 Perceber os cuidados necessários à preservação a vida e do ambiente. 

 Identificar ações que causam danos ao Meio Ambiente. 

 

Atividade: Dia Mundial do Meio Ambiente 

 Como vimos no nosso calendário na quarta-feira dia 5 de junho é o Dia Mundial do 

Meio Ambiente. Vocês sabem o que é Meio Ambiente? Vocês acham que estamos 

cuidando do Meio Ambiente? 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIIkx6IBMc
https://wordwall.net/play/15338/768/206
https://wordwall.net/play/14087/988/808
https://wordwall.net/play/11729/730/560


 Vamos assistir ao vídeo sobre o que está acontecendo com ele. CLIQUE NO LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8   

 Vocês acham certo o que está acontecendo com o Meio Ambiente? Uma turminha 

veio dar uma dica para vocês sobre o que podemos fazer para mudar isso. CLIQUE 

NO LINK https://www.youtube.com/watch?v=GJ3bIUx2JEY  

 Que outras atitudes podemos ter para preservar o meio ambiente? No seu caderno 

de desenho crie um desenho, colagem ou pintura sobre essas atitudes. 

 

MOMENTO LIV: 

Oi, famílias! Esperamos que estejam todos bem!  

Essa semana, o LIV em Casa irá explorar a contação de histórias.  

Sabemos como as histórias mexem com o imaginário infantil e estimulam a curiosidade 

das crianças, além de favorecer na aquisição de novas palavras, ampliando seu 

repertório. Sabemos que muitas famílias já têm o hábito de contar histórias para as 

crianças em casa, e isso é ótimo! Mas trouxemos uma proposta de contar histórias de 

uma forma diferente! 

 

A ideia é reunir todo mundo que estiver com você em casa para criar uma história 

coletiva. Um adulto iniciará a história e a criança poderá escolher palavras ou mostrar 

objetos diferentes, e o adulto terá que incluir a palavra ou o objeto que foi mostrado 

de alguma forma na história. Se tiver mais pessoas participando, vocês podem alternar 

na contação da história ou ajudar mostrando também os objetos ou escolhendo 

palavras. Vocês podem selecionar previamente alguns objetos e deixar perto da 

criança e assim ela vai escolhendo conforme a história for desenvolvida. Dessa forma, 

ela irá participar da história que está sendo construída, colaborando com elementos 

que irão nortear a história. 

 

Se puder, compartilhe esta experiência aqui no google classroom. Adoramos receber.  

 

Para o grupo 05: Escutem a música “Soul do escuro” e façam a atividade 10 do 

álbum de figurinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8
https://www.youtube.com/watch?v=GJ3bIUx2JEY


Inglês: 
Good Morning 

 

Hoje vamos fazer uma brincadeira que se chama I spy with my eye. 

A teacher vai pedir um objeto de cada cômodo da casa. Prepare-se para correr para 

encontra-lo ok. 

Lets go! 

 

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

 

BOM FINAL DE SEMANA! 


