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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: 23 DE JULHO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Desenvolver a base alfabética: 

 Valorizar e respeitar a figura dos avós e o seu papel no contexto familiar. 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 



 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 

1a Atividade: Projeto Contos: “Cinderela” 

 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de 

Contos, com a História de uma menina que pede seu sapatinho de cristal. Quem sabe 

que história é essa? Qual o nome da história? 

 Então vamos lá? Assistiremos a história e descobriremos o nome. Descobrindo a 

cinderela:   https://www.youtube.com/watch?v=rnxQRCpIJYs 

 Esse é o filme produzido pela Disney. Quem já assistiu essa história? Coloquei o link 

do filme completo no classroom.  

 Faça um desenho bem bonito dessa história e não esqueça o cenário. 

 

MORAL DA HISTÓRIA: “Cinderela” A primeira reflexão moral que nos é trazida lendo 

os livros infantis ou assistindo à história de Cinderela é que, com humildade e fé nos 

sonhos, podemos chegar a qualquer lugar. Mesmo com todos os desafios da sua rotina e 

condição, Cinderela conquistou o que desejava e teve um final feliz. 

 

2a Atividade: Sequência da vovó e do vovô 

 

 Levantamento dos conhecimentos prévios sobre os avós (quem tem, quantos tem, 

nomes, características físicas, o que gosta de fazer o vovô e vovó, o que mais gosta 

que a vovó faça pra você...); 

Assistir a contação da história sobre avós; “A vovó que morava no sapato” 

https://www.youtube.com/watch?v=g315f8mHmeY 

 O que vocês mudariam nessa história? Tem alguma parte que vocês não gostem e 

queira mudar? O que você gosta de fazer com a vovó e com o vovô?... 

 Agora faça um desenho sobre seus avós. Desenhe o vovô e a vovó e você; em um lugar 

que você goste de ir com eles... 

DATA:  23 – 7 – 2021 

VOVÓ E VOVÔ 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS LEITURA  

 As crianças que quiserem vão contar sua história para os colegas na sala. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnxQRCpIJYs
https://leiturinha.com.br/blog/livros-infantis/
https://www.youtube.com/watch?v=g315f8mHmeY


 

MOVIMENTO LIV: 

 

Olá, famílias! Como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem!   

Estamos com saudades de brincar com vocês e com nossos amigos da Casa Amarela.  

Portanto, hoje nós vamos propor uma brincadeira muito divertida e gostosa, afinal 

brincar faz bem para a vida, e não tem limite de idade.  

Primeiramente, convide a criança para dançar a música “VAMOS BRINCAR”, conforme 

segue no link abaixo. Se possível, dance e cante junto com ela também.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Do que você mais gosta de brincar? 

Por que brincar é tão legal? 

Com quem você gosta de brincar? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no google classroom.  

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança. Se achar oportuno, converse com a criança sobre sua infância e conte a ela 

algumas de suas brincadeiras preferidas.  

Em seguida, convide a criança para jogar um jogo muito divertido, que consiste no 

seguinte: 

A gente diz uma letra, e a pessoa tem que buscar na casa dela alguma coisa ou objeto que 

comece com aquela letra.  

A fim da criança compreender melhor como é este jogo, assista com ela o vídeo 

disponível no link abaixo, pois nele, o Juno, o Lupe e a Mel também realizam esta 

deliciosa brincadeira.  

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be 

 

Depois, se quiser, tire fotos e encaminhe para a gente aqui no google classroom.  

https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo
https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be


 

CIRANDA: sugestões para o final de semana 

 

 Cinderela Disney:  https://www.youtube.com/watch?v=pAxfyZUbi8I 

 Cinderela, Turma da Mônica:     

https://www.youtube.com/watch?v=AXhkQxZWX08 

 

English Time: Ver aula no classroom.  

 

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

 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pAxfyZUbi8I
https://www.youtube.com/watch?v=AXhkQxZWX08

