
 

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: 10 DE JUNHO DE 2021 – QUINTA-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, Natália e Camila 

9h30 às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

8h às 10h20 - Prós Rosana, Natália e Camila 

9h30 às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5C   

14h às 16h20 - Prós Lucileide, Ananda e Camila 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem 

Objetivos:  

 Apresentar o gênero textual acróstico permitindo, ao aluno, aumentar o seu 

repertório de conhecimentos linguísticos e produção textual. 

 

Atividade: Acróstico  

 Pessoal, hoje vamos conhecer um Acróstico, mas o que é isso?  

https://drive.google.com/file/d/1K8Rq-

4dQ38Jf7XbSzN83xMDMVEv4OZkj/view?usp=sharing  

 Agora é a sua vez! Vamos fazer um Acróstico com seu nome. A Pró irá ajudar 

escrevendo as suas ideias para cada letra do seu nome.  

https://jamboard.google.com/d/1y3Vf-hdTa3V52ljETeYHrwo7ymQUcO7id-

hqzX6XMfE/viewer?f=2  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1K8Rq-4dQ38Jf7XbSzN83xMDMVEv4OZkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8Rq-4dQ38Jf7XbSzN83xMDMVEv4OZkj/view?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1y3Vf-hdTa3V52ljETeYHrwo7ymQUcO7id-hqzX6XMfE/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/1y3Vf-hdTa3V52ljETeYHrwo7ymQUcO7id-hqzX6XMfE/viewer?f=2


2a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

Objetivos:  

 Identificar e registrar a sequência numérica de 1 a 50. 

  (EI03ET07). Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

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

Atividade: Numerais de 1 a 50 

 Vamos ajudar a Pró a organizar os números de 1 a 50? 

https://wordwall.net/play/2510/711/7375 

 Agora, chegou a hora do jogo! Vamos relembrar os números até 50. 

https://wordwall.net/play/16684/723/509  

 

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

 

  

 
 

(10/06/2021) 

TEATRO 

 

ENSAIO Grupão Junino 
 

“Ara Sô” que é tempo “bão”... É tempo de São João! 

Na semana que vem faremos uma Apresentação Teatral Junina aqui pelo Meet! E cada 

turminha terá o seu momento, a sua intervenção neste teatrinho virtual!  

Hoje no nosso encontro on-line, conversaremos mais sobre este dia e ensaiaremos a 

nossa participação! 

Alavantú! 

Um cheiro, Pró Cami! 

 

 

 

https://wordwall.net/play/2510/711/7375
https://wordwall.net/play/16684/723/509


 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

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 
 

 Vamos criar uma linda bandeirinha de São João? 

 Com uma folha de papel siga os passos da Pró para recortar sua bandeirinha de papel. 

 Agora vamos enfeitá-la bem colorida. Você poderá usar formas geométricas, desenhos 

com linhas, curvas ou zig zag. 

 Escolha um lugar especial na sua casa para pendurá-la. 

 

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

 


