
 

 

 

 

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: 16 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: ÁREAS DO CONHECIMENTO- Sociedade/ Linguagem/ Música/ Artes 

Objetivos:  

 Perceber o som das letras e sílabas que compõem as palavras; 

 Conhecer cantigas populares das festas juninas. 

 Fazer escrita espontânea e refletir sobre os seus registros.   

 Representar figuras ou cenas das festas juninas através do desenho e pintura. 

 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. 

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

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 (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: Bingo de Sílabas: Construção de palavras 

 Olá crianças! Hoje vamos descobrir as sílabas que pertencem às palavras desse Bingo 

com desenhos que vamos fazer.  

 Primeiro, divida a folha do caderno de desenho em 4 partes, fazendo uma cruz. 

 Em cada parte você irá desenhar as figuras que viu no link com os quadradinhos 

abaixo.  

 A pró irá sortear as sílabas dos nomes dessas figuras para você escrever nos espaços 

adequados.  

 Ganha quem completar as palavras abaixo das figuras que desenhou.  

 

2a AULA:  

Atividade: Karaokê junino  

 As festas juninas têm muitas músicas animadas! Vamos conhecer algumas delas? Clique 

no link. https://youtu.be/D-D3yWfO76g  

 Vamos cantar essas músicas com a sua pró com a ajuda do vídeo? 

 Agora, escolha uma dessas músicas, escreva do seu jeito o nome da música no seu 

caderno de pauta. Escreva assim: 

DATA: 16/06/21 

MINHA MÚSICA PREFERIDA:  

___________________________  

 Depois, faça seu ensaio e prepare sua roupa de caipira, seu instrumento ou microfone 

para tocar e cantar essa música que você escolheu no nosso Karaokê junino na sexta-

feira! 

 

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

 

3a AULA: Oficina 

 

Atividade: Cenário para o Karaokê Junino 

 

 Pessoal, vamos fazer uma “tela de fundo” para o nosso dia de Karaokê?  

 Vamos desenhar enfeites juninos ou a noite de São João na folha de ofício para 

colorir a sua tela com o seu próprio desenho. 

 Utilize duas folhas de oficio coladas para ficar maior se precisar e capriche. 

 

 

https://youtu.be/D-D3yWfO76g


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, seus estilos mais usados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/JiGVYhPJzCw 

 

Inglês 

Hoje vamos fazer uma atividade de arte sobre outra tradição do São João. 

Sky Lantern. Para isso vamos utilizar um papel, palito de picolé, cola e material de colorir 

 

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

 

 

https://youtu.be/JiGVYhPJzCw

