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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: 21 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

Objetivos:  

 Conhecer e respeitar a cultura de um povo; 

 Identificar características das manifestações Folclóricas; 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 EI03EF07 - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 (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; 



 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas;  

 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

1a Atividade: Folclore – Livro Prosinha 1 – Brincadeiras folclóricas 

 Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre o Folclores. Vamos assistir um vídeo 

sobre as brincadeiras folclóricas; quem conhece alguma brincadeira? Como que 

brinca?... (POWER POINT brincadeiras folclóricas) 

 Agora abram o Livro Prosinha 1 nas FICHAS 33 e 34;  

 Na ficha 33, vamos brincar de bingo com essa amarelinha? Cada numeral que a pró 

falar vocês pintam de uma cor diferente. E no final a nossa amarelinha ficará bem 

colorida. 

 Na ficha 34, vamos completar a amarelinha com os numerais que estão faltando. 

 

2a Atividade: Leitura 

 Fazer leitura de parlendas do nosso folclore. Vocês sabem o que é parlenda?  

 Agora vamos assistir esse vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0 

 No caderno de desenho vamos representar a parlenda que mais gostou. 

 

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

3a Atividade: DITADO MUDO 

 Vamos brincar de escrever. Vou mostrar várias brincadeiras folclóricas. Cada um vai 

escolher a sua preferida e escrever o nome do seu jeito e depois desenhar a 

brincadeira. Escrever o nome da experiência no caderno de desenho e registrar: 

DATA: 21 / 7 / 2021 

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Ouvir e reproduzir células rítmicas. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides e do MUSESCORE, as crianças ouvirão células rítmicas e por 

repetição reproduzirão as frases ouvidas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0


APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k 

 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

 

INGLÊS: Ver aula no classroom. 

 

 

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

 

 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k

