
 

Nessa festa junina, 

a cultura tá preservada, 

com sotaque e poesia, 

pela arte apresentada, 

traduzida em cordel, 

tudo para elevar, 

a riqueza e tradição, 

da cultura popular. 

Vou contar nesse Cordel 

Dá gosto de relatar 

Sobre a festa junina 

Que é bastante popular 

Na Europa ela surgiu 

De lá veio pro Brasil 

Para aqui se consagrar. 

Pra animar a nossa festa, 

temos a ilustre presença, 

de um Grupo 5 arretado, 

que vem marcando presença. 

  Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 07 DE JUNHO DE 2021 – SEGUNDA-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 

9h30h 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem 

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 S 

 Olá crianças! Quem gosta de adivinha? CLIQUE NO WORD e leia junto com sua 

professora ou adulto.  

 Pinte as palavras que começam com a letra S. 

 Que outras palavras você conhece que começam com a letra S. 



 Agora que você conhece várias palavras com a LETRA S CLIQUE NOS LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrpO7e0ozk , 

https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI  

 Vamos continuar a nossa brincadeira de adivinhar? Lembre-se, todas as palavras 

começam com a letra S. CLIQUE NO POWER POINT 

 Agora que tal um joguinho? CLIQUE NO CLICK 

https://wordwall.net/play/16676/998/861  

 

2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática 

Objetivos:  

●  EI03ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

● Resolver situações problemas, com valores reais, envolvendo as operações de adição 

e subtração.  

● Estabelecer aproximações de algumas noções matemáticas presentes em seu 

cotidiano, como contagem. 

 

Atividade: Adição 

 Vamos relembrar os sinais que usamos quando queremos tirar (subtração) e quando 

queremos juntar (adição). 

 Que tal um joguinho divertido para aprender mais sobre subtração? 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE CLIQUE NO LINK 

 Registre as continhas no seu caderno de pauta. Não esqueça do cabeçalho! 

Agora vamos juntar (adição). https://www.cokitos.pt/adicao-de-primavera/play/ 

CLIQUE NO LINK  

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrpO7e0ozk
https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI
https://wordwall.net/play/16676/998/861
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE
https://www.cokitos.pt/adicao-de-primavera/play/


3a AULA: OFICINAS –  

 

Objetivos:  

 (EI03TS02). Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Atividade:  São João/ Alfredo Volpi 

 Vamos conhecer um artista que adora criar obras com bandeirinhas de São João. 

CLIQUE NO LINK https://www.youtube.com/watch?v=kqosuJYVA8g 

https://www.youtube.com/watch?v=p8XLl7CjZNM  

 Agora é sua vez! Crie sua obra de arte usando bandeirinhas de papel. 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqosuJYVA8g
https://www.youtube.com/watch?v=p8XLl7CjZNM

