
 

 

 

 

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: 15 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 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

10h30 às 11h50 – VISITAÇÃO AO COLÉGIO – Vista seu traje junino, coloque sua 

máscara, traga os traques de massa e venha curtir o Arraiá na Vila Mendel. 

 

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

Objetivos:  

 Relembrar sequencias numéricas trabalhadas. 

 Registrar numerais observando o seu traçado adequado. 

 Fazer cálculos de adição e subtração utilizando materiais concretos e 

registros de desenhos. 

 Conhecer e desenhar vestimentas utilizadas nas festas juninas. 

 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

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

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 
 



Atividade: Sequências numéricas 

 Vamos lembrar a primeira sequencia numérica que aprendemos nesse semestre? 

Clique no link. https://youtu.be/5TAyN7wGdfs  

 Agora, tente lembrar outra sequencia que estudamos até aqui e faça o registro dela 

no seu caderno de desenho utilizando lápis ou hidrocor colorido e observando o 

traçado dos mesmos. 

 Escolha uma das famílias numéricas (sequencias) e tente fazer do seu jeito. Vamos 

lembrar? 

FAMÍLIA DO 20 A 29. 

FAMÍLIA DO 30 AO 39. 

40 A 49. 

50 A 59. 

60 A 69. 

70 A 79. 

80 A 89. 

90 A 99. 

 Compartilhe com seus colegas a sequencia que você fez. 

 

2a AULA:  

 

Atividade: Situações – problemas juninos  

 Anariê, pessoal! Vamos aquecer essa festa fazendo continhas com a ajuda desses 

desafios juninos?  

 Separe seu caderno de desenho, lápis, lápis de cor e ouça os desafios que sua pró vai 

ler: 

 

1- NO BAILE LA DA ROÇA TINHA MUITA GENTE DANÇANDO, MAS TINHA 

GENTE QUE FICAVA SÓ ASSISTINDO O ARRASTA-PÉ! ESCOLHA E 

DESENHE QUANTAS PESSOAS ESTAVAM DANÇANDO E QUANTAS 

ESTAVAM SENTADAS, DEPOIS FAÇA A SUA PRÓPRIA CONTINHA E 

RESPONDA: QUANTAS PESSOAS ESTAVAM NO SEU BAILE? 

 

2- PARA DECORAR A PORTA DO SALÃO DO BAILE VAMOS PRECISAR DE 10 

BANDEIROLAS, MAS SÓ TINHA PRONTO 7. QUANTAS FALTAM PARA 

https://youtu.be/5TAyN7wGdfs


TERMINAR? DESENHE AS BANDEIRINHAS QUE JÁ ESTAVAM PRONTAS E 

DEPOIS AS QUE FALTAVAM.  

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

3a AULA: Oficina  

Atividade: Modelos Caipiras 

 Vamos fazer alguns modelos de roupas para o baile junino que vimos nas situações-

problema? 

 Você vai desenhar no seu caderno de desenho o que os meninos e meninas costumam 

vestir nessa festa. Observe no link para te ajudar! 

 Escreva o título antes de desenhar: 

 

CAIPIRAS 

  

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: 

 Saco de lixo (de preferência grande) 

 Colher 

 Limão 

 Maçã 

 

- Atividades: 

 Corrida de Saco: Utilizaremos um saco de lixo e faremos uma corrida de saco, os 

alunos terão que dar uma volta pulando pela casa. 

 Corrida do Limão na colher: Utilizaremos uma colher e um limão e os alunos terão que 

dar voltas pela casa, com a colher na mão ou na boca, sem deixar o limão. 

 Pega Maçã: os alunos terão que pegar a maçã sem utilizar as mãos somente a boca. 

Mamãe, coloque a maçã numa bandeja higienizada.  

 No final, faremos uma quadrilha. 

 

 



INGLÊS: 
Ontem, vimos as tradições do São João né. 

Hoje, vamos jogar um Memory Game e relembrar os nomes ok. 

https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina 

 

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

 

https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina

