
 

 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos começar nossa semana rodeados de 

AMIGOS! 

Estou esperando vocês! 

                               

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

ROTINA DA SEMANA 

Sala do G5A                   

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

9h30h às 10 – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 



Sala do G5B 

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

10h às 10h30 – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 

Sala do G5C  

13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

15h30 às 16h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 05 

DATA: 19 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer a letra Q identificando o seu nome, som e grafia;  

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado da letra Q; 

 Desenvolver a consciência fonológica; 

 Identificar as características textuais da parlenda; 

 Conhecer palavras com a letra Q inicial, fazendo registros das mesmas; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 EI03EF01- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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



 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 (EI03CG05) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

1a Atividade: LETRA Q (traçado e som) 

 Oi meus amores! Tem letrinha nova hoje! A Letra Q! 

 Quem conhece essa letra? Será que alguém sabe alguma palavra que inicia com o som 

de Q?  

 Vou apresentar para vocês umas parlendas que tem palavras com a letra Q. Mas 

espera aí! Vocês sabem o que é uma parlenda? Esses textos fazem parte das 

brincadeiras folclóricas!  Usamos a parlenda para iniciar uma brincadeira. Vou 

mostrar um vídeo com algumas para vocês lembrarem. PARLENDAS:  

https://www.youtube.com/watch?v=lYDBBimX0Es  

 Agora vamos fazer leitura de algumas parlendas e vamos tentar achar palavras que 

tenham a letra Q.  

 Que tal aprender mais um pouco sobre essa letra; “smile end learn” 

https://www.youtube.com/watch?v=hZA-wh3Wfr8 

 Peguem o caderno de desenho e vamos fazer a letra Q com a cola colorida;  

 Agora vamos assistir a um vídeo DA LETRA Q e fazer a leitura das palavras: “Sílabas 

qua, que, qui, quo - SÍLABAS - Os Pequerruchos Almanaque”: LINK:  

 https://www.youtube.com/watch?v=BVsnVZkfVNo 

 Que tal um joguinho? https://wordwall.net/pt/resource/14119658/letra-q-com-

pistas- 

 

2a Atividade: Folclore. Livro Prosinha FICHAS 31 e 32 

 Gente, peguem o Livro Prosinha 1 e vamos continuar a conhecer sobre o nosso 

FOLCLORE. Abram na FICHA 31. A pró vai escrever as palavras da ficha e vocês vão 

lendo, ok? Elas representam algumas manifestações folclóricas;  

 Agora vejam essas imagens do livro e digam qual das manifestações que lemos agora 

elas se referem. Pronto, vamos então ligar cada imagem à palavra correspondente. 

 Vou mostrar algumas imagens de brincadeiras folclóricas;  

 Peça a cada criança que mencione a brincadeira que gostaria de representar por meio 

de um desenho. Depois que escreva o nome da brincadeira na FICHA 32;  

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYDBBimX0Es
https://www.youtube.com/watch?v=hZA-wh3Wfr8
https://www.youtube.com/watch?v=BVsnVZkfVNo
https://wordwall.net/pt/resource/14119658/letra-q-com-pistas-
https://wordwall.net/pt/resource/14119658/letra-q-com-pistas-


3a Atividade: OFICINA – Dia do Amigo  

 Falar com as crianças sobre o dia do amigo 20 de Julho; questionar sobre os amigos 

deles; quantidade, nome, onde moram... 

 Propor fazer um cartão para um amigo (lembrando que em casa eles poderão fazer 

quantos cartões quiserem);  

 Vamos aprender a fazer um cartão (apresentar alguns modelos no POWER POINT: 

DIA DO AMIGO)  

 Pegue o material solicitado: papel A4 colorido e branco, lápis de cor e canetinhas 

coloridas, lápis e borracha, tesoura e cola.  

 Tire foto e para os seus amigos. OK? 

 

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

 

PARA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMANHÃ separar o material para 

a aula online e os estudantes que estão indo presencial deve levar o material 

levar para o Colégio: 
 

MATERIAIS: 

1. PEGOBOL: 

- Duas garrafas pet; 

- Duas meias velhas. 

 

2. BILBOQUÊ 

- 1 garrafa pet; 

- Cordão; 

- 3 tampas de garrafa. 

 

3. TELEFONE SEM FIO 

- Dois copos de iogurte ou dois copos descartáveis; 

- Barbante. 
 


