
 

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: 08 DE JUNHO DE 2021 – TERÇA-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, 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 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática   

Objetivos:  

 Identificar e registrar a sequência numérica de 1 a 20. 

  (EI03ET07). Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 
Atividade: Numerais de 1 a 20  

 Vamos ajudar a Pró a organizar os números de 1 a 20? CLICK NO LINK 

https://wordwall.net/play/6780/387/1505  

 Agora, chegou a hora do jogo! Vamos relembrar os números até 20. CLICK NO LINK 

e escolha a opção 1-20. 

 https://www.cokitos.pt/ordenacao-dos-numeros-1-ate-100/play/  

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/6780/387/1505
https://www.cokitos.pt/ordenacao-dos-numeros-1-ate-100/play/


2a 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! Vamos relembrar algumas comidas típicas da festa junina. 

 Agora vamos fazer um ditado de imagens com essas delicias. Lembre-se: escreva as 

palavrinhas do seu jeitinho! Não esqueça do cabeçalho. 

https://wordwall.net/pt/resource/16960684/ditado-comidas-juninas  

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

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

MOVIMENTO:  

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: 

 Uma toalha de banho. 

 

- Atividades: 

Iremos desenvolver uma aula de alongamentos e posições de yoga. 

3a AULA: OFICINAS   

Objetivos:  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

https://wordwall.net/pt/resource/16960684/ditado-comidas-juninas


Atividade:  São João 

 Vamos nos divertir criando bonecos caipiras?  

 Primeiro você vai fazer a silhueta do seu bonequinho e recorte. 

 Depois crie a sua roupinha enfeitada para o São João e recorte. 

 O divertido é criar diferentes roupinhas e brincar de trocar roupinha. 

 

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

 


