
 

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: 09 DE JUNHO DE 2021 – QUARTA-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, 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- Linguagem/Sociedade 

Objetivos:  

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

 Identificar ações que causam danos ao Meio Ambiente. 

 Conhecer práticas diárias de reciclagem. 

 

Atividade: Reciclagem/Meio Ambiente 

 Olá crianças! Na semana passada falamos do dia do Meio Ambiente. Vamos ver como o 

nosso planeta está com o que estamos fazendo com ele. 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE&list=RDkPHJoieNLhk&index=2  

 Mas o que podemos fazer para melhorar o nosso planeta? 

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

 Podemos usar os 3Rs. https://www.youtube.com/watch?v=K9NcIFxdgbM  

 Agora vamos ver onde devemos jogar o lixo para que os 3Rs funcionem com a ajuda do 

nosso Prosinha ficha 99. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE&list=RDkPHJoieNLhk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kPHJoieNLhk
https://www.youtube.com/watch?v=K9NcIFxdgbM


2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade/ Linguagem 

Objetivos:  

● (EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

● Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 

textos, por meio de escrita espontânea. 

● Identificar diferentes tipos de meios de comunicação. 

 

Atividade: Meios de comunicação.  

 

 Oi turminha! Vamos relembrar os meios de comunicação. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Zi_-EQC_E  

 Agora chegou a sua vez de se comunicar. Escreva seu recadinho no celular da ficha 

100 do Prosinha. 

 

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

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 

Buscar sons de objetos que se assemelhem aos instrumentos usados nas festas juninas. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de áudios e vídeos o professor mostrará as batidas dos ritmos nordestinos 

típicos das festas juninas. As crianças terão oportunidade de ver na pauta as frases 

rítmicas que caracterizam estas músicas, seu estilos mais usados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c 

Vamos ouvir esta obra que mistura os ritmos do São João tocados por uma orquestra. 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Zi_-EQC_E
https://youtu.be/BXbbNjP-j1c


3a AULA: OFICINAS –  

Objetivos: 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Atividade: Produção de sucata 

 Vamos contribuir com a reciclagem para deixar nosso planeta mais limpinho? 

 Abra seu Prosinha na ficha 101 e veja alguns brinquedos feitos com material reciclado.  

 Agora é sua vez! Crie sua produção com materiais reciclados. 

 

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

 

 


