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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: 22 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática  

 

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 40 a 49; 

 Diferenciar a unidade da dezena; 

 Compreender a construção do número; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 (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;  

 (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  



  (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; 

  (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 

1a Atividade: Numerais de 40 a 49 – Contagem - Registro numérico 

 Agora vamos assistir e contar junto com o vídeo que mostra números grandes da 

GUGUDADA. Todos vão contar junto com o vídeo e com a Pró.   LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U 

 Agora vamos construir a sequência numérica da família do 40 com ajuda do Material 

Dourado olhando o vídeo. Mostrar o material dourado construindo com as crianças a 

família do 40. Depois apresentar o Link: 

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

 Agora vamos escrever a sequencia da família do 40 no nosso caderno de pauta. Mas 

antes vamos fazer o cabeçalho. 

DATA: 

FAMÍLIA DO 40 

 

2a Atividade: Desafios de Adição e Subtração 

 

 Agora vamos fazer vários desafios com o Dino. Vocês lembram dele? Peguem o caderno 

de desenho e vamos anotar as continhas dos desafios para resolvê-los. Não esqueça do 

cabeçalho. Link do dino: https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc 

DATA: 

DESAFIOS 

 

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 fazer junto com as crianças; propor usar papel colorido para as 

páginas; 

 Propor fazer as figurinhas dos numerais que faltam. Em quadradinhos recortados 

vamos escrever os numerais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U
https://www.youtube.com/watch?v=lOqlKTVUfOw
https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc


TEATRO:  

 

 

 

 

Controle Remoto Mágico ou Estojo Mágico? 

 

Hoje cada um de vocês irá ganhar um super poder!  

Para quem está em casa vamos precisar pegar emprestado um controle remoto! 

Para quem está no Colégio Mendel usaremos nossos estojos! 

É isso mesmo! Os nossos controles remotos e nossos estojos se transformarão em objetos 

mágicos! Darei para eles o poder de transformar todos que estão ao nosso redor e também 

do outro lado da telinha! 

Acho que vamos ter uma grande bagunça na nossa aula...  hihihihihih! 

Mas atenção! Cada um terá a sua vez de revelar pra gente o que o seu controle remoto ou 

o seu estojo mágico irão fazer... 

Vamos nos divertir! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

Inglês: Ver aula no classroom. 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 11:30h - 17h às 17:30h 

 

OBS.: TRAZER PARA A AULA DE AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, 22.07.21, UM LIVRO 

PARA CONTAR A HISTÓRIA PARA OS COLEGAS.  

 

 


