
 

 

 

 

Meus amores! Vamos aproveitar essa última semana de aula, pois o nosso recesso 

já vai chegar! Aqueçam o coração no nosso Arraiá de brincadeiras, cantoria e 

muitas histórias e vamos lá!  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 5 

DATA: 14 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, Camila, 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, Camila, 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, Camila, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREAS DO CONHECIMENTO – Linguagem/ Artes/ Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer a letra T e palavras iniciadas com essa letra. 

 Fazer leitura de palavras com a letra T.  

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 EI03EF09 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

Atividade: A LETRA T: Leitura e escrita de palavras 

 Vamos ler o versinho abaixo: 

 

COM T ESCREVO TOALHA, TATU, 

TESOURA, TOMATE E TELEVISÃO. 

REINA FEROZ NO OCEANO 

DANDO NOME AO TUBARÃO. 



 Quais palavras do versinho iniciam com a letra T ? 

 Vamos registrar essas palavrinhas no seu caderno de pauta, depois leia e ilustre ao 

lado. 

 

2a AULA:  

Atividade: Bandeirinhas de sílabas 

 Vamos aproveitar essa semana junina e fazer bandeirinhas especiais para a tarefa que 

faremos agora. 

 Pegue seu caderno de desenho e faça o desenho das bandeirinhas observando o 

modelo  

 Agora, vamos assistir ao vídeo e ler as palavras com a letra T que surgirá. 

https://youtu.be/C0pC39WH60A  

 Agora, escolha uma palavrinha do vídeo para escrever cada sílaba dessa palavra em 

uma bandeirinha. 

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

 

3a AULA: Oficina 

 

Atividade: Exercícios de leitura 

 Vamos ler palavrinhas com letras que já estudamos? 

https://wordwall.net/play/5021/056/8043  

 

INGLÊS: 

Good Morning 

Essa semana temos nosso teatro de São João não é mesmo: 

Vamos ver quais são as tradições e como falar em inglês. 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY 

Agora vamos escolher a sua tradição preferida, vamos escrever o nome e desenhar 

 

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

 

https://youtu.be/C0pC39WH60A
https://wordwall.net/play/5021/056/8043
https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY

