
 

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: 11 DE JUNHO DE 2021 – SEXTA-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, 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 que mora no fundo 

do mar e queria viver no mundo dos humanos. Mas antes vamos assistir a história! 

https://www.youtube.com/watch?v=-eNaq6safkM 

https://www.youtube.com/watch?v=-eNaq6safkM


● 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 – Matemática  

Objetivos:  

 (EI03ET07). Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

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

 

Atividade: Gincana da contagem 

 Vamos brincar de contar? Vamos procurar algumas coisas na sua casa. Quando 

encontrar, conte quantos têm e anote no seu caderno de desenho.  

 No final da gincana vamos conversar com os colegas sobre a quantidade que cada um 

achou. 

 Para anotar suas quantidades escreva o nome de cada objeto que você deverá 

procurar  

 Agora que tal um joguinho? https://wordwall.net/play/3308/161/5099  

 

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

 

3a AULA: OFICINAS 
Objetivos:  
 

 Entender a importância das festas folclóricas para a cultura de um povo. 

 Reconhecer os símbolos das festas juninas. 

 

Atividade:  São João 

 Vamos brincar de forca?  

 Descubra os símbolos da festa junina. https://wordwall.net/play/3081/375/6027 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

https://wordwall.net/play/3308/161/5099
https://wordwall.net/play/3081/375/6027


MOMENTO LIV: 

Como estão todos vocês? Por aqui estamos todos bem.  

Essa semana trabalharemos o pedido de desculpas.  

Para tanto trazemos o Xote das desculpas. Ele fala que sempre erramos, mas ao mesmo 

tempo aprendemos com nossos erros e mais do que simplesmente pedir desculpas, é 

importante entender o que fez para tentar não repetir a mesma ação posteriormente. 

Aos poucos, a criança vai entendendo o porquê de pedirmos desculpas e que existem 

várias formas de nos desculparmos.  

Uma brincadeira que podemos propor é um pedido de desculpas do robozinho e o pedido 

de desculpas do coração. Do robozinho seria somente quando há uma repetição da palavra 

e do coração quando realmente há um arrependimento e entendimento da ação que teve.  

Apresente essas “desculpas” para a criança e quando ocorrer alguma situação em que ela 

usar a palavra desculpas, pergunte qual a desculpa ela está utilizando...  

Como de costume, coloque o vídeo da música: “Xote das desculpas” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, 

coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, 

tentando entender a letra da música, depois disso, inicie uma conversa com a criança 

sobre o vídeo que ela assistiu, conforme seguem as orientações abaixo:  

 

PEDIR DESCULPAS É UM ATO DE CORAGEM 

 

MÚSICA: XOTE DAS DESCULPAS 

 

Nessa vida a gente sempre erra um pouco 

E também acerta um pouco 

E vamos seguindo assim 

Se um dia aprendo  

No outro dia eu ensino  

Eu divido esses momentos  

Com quem está perto de mim  

Só com quem está pertinho de mim (4x)  

Se quem errou fui eu 

Escrevo de coração uma mensagem  

Para aquele amigo meu 

Pois pedir desculpas 

É um ato de coragem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be


Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que você sente quando faz alguma coisa que não agrada alguém? 

Você gostaria de pedir desculpas para alguém? 

Você acha que alguém tem que pedir desculpas para você? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no Google Classroom.  

 

Para expandir em família: 

 

Pedir desculpas é um ato de coragem! 

 

Se a criança, enquanto vocês conversavam, disser que gostaria de pedir desculpas para 

alguém, você pode propor para ela fazer um registro em forma de desenho ou como uma 

mensagem. Se ela quiser escrever algo, você pode ajudar escrevendo para ela. Vocês 

podem tentar entregar para essa pessoa e se não puder ser agora, guarde o desenho 

para o momento que for possível ou vocês podem tentar fazer isso virtualmente, 

enviando por e-mail, por exemplo. 

 

Se puder, compartilhe esta experiência aqui no Google Classroom.  

 

Para o grupo 05: Faça a atividade 11 do álbum de figurinhas com a figurinha de 

número 07.  

 

Forte abraço.  

 

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

 

BOM FINAL DE SEMANA! 


