
 

 

 

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: 20 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

 

Objetivos:  

 Construir o conceito de número com o Material Dourado; 

 Identificar e relacionar quantidade, nome e traçado dos numerais; 

 Identificar sucessor e antecessor; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 EI03ET07- relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência; 

 

1a Atividade: Construção do número – Material dourado – Família do 30 

 Pessoal! Hoje é dia de brincar com os números. A encontrou um vídeo muito legal para 

aprender os numerais.  https://www.youtube.com/watch?v=Wx6at_GAZcs 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx6at_GAZcs


 Vamos escrever a sequência da família do 30. Mas antes vamos fazer o cabeçalho. 

DATA: 20 – 07 – 2021 

FAMÍLIA DO 30 

  Agora, vamos brincar de bingo com os numerais da família do 30? 

 Para fazer a nossa cartela do bingo vamos riscar duas linhas em pé e duas deitadas no 

caderno de desenho. Agora preencha a cartela com os numerais que você fez a 

sequência. 

 Quando terminarem mostrem tirem foto e postem no Classroom. 

 

2a Atividade: Desafios adição e subtração. 

 Gente a Pró trouxe uns desafios muito legais. Que tal a gente fazer agora. Quero ver 

quem consegue resolver.  

 Tirar foto de cada uma individualmente. 

 

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

3a Atividade: Construção do álbum de figurinhas 

 Retomar com as crianças a nossa coleção de figurinhas dos numerais. Conversar sobre 

quem ainda não fez e combinar para fazer junto com as crianças; propor usar papel 

colorido para as páginas; 

 Produzir a capa do álbum junto com as crianças: 

 

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: 

 

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. 

 

ATIVIDADES: 

 

- OFICINA DE BRINQUEDOS 

 

1. PEGOBOL – Cortar as duas garrafas no meio, com cuidado, e com as meias fazer uma 

bola de meia. 

2. BILBOQUÊ – Cortar a garrafa no meio, com cuidado, depois furamos a tampa da 

garrafa e as outras duas tampas amarramos no cordão. 

3. TELEFONE SEM FIO – Fazemos dois furos no fundo dos dois copos, depois passamos 

o barbante nos furos dando um nó na ponta dos barbantes. 

 

English time: Ver a sala do classroom. 
 

 

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

 


