
RECADINHO ESPECIAL 

 

 
 

Essa semana vamos dedicar as pessoas que nos proporcionaram  aprendizados eternos, 

dos quais sempre farão semear o bem e ensinar aos outros como a simplicidade e o 

bom coração podem instruir e propagar amor.  

Feliz dia dos avós!                

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 5 
 

DATA: 26 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade/Artes 

 

Objetivos:  

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

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

● Desenvolver a consciência fonológica; 

● Identificar características das manifestações folclóricas; 

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

● EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

● 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; 

● EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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



● EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a 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.  

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

● Perceber o grau de parentesco através da árvore genealógica; 

 

1a Atividade: LETRA X (traçado e som) 

 

● Bom Dia Crianças! Hoje vamos conhecer mais uma letrinha. A Letra X! 

● Quem conhece alguma palavra que inicia com o som de X?  

● Vamos observar algumas gravuras e perceber o som inicial que elas têm?  

https://docs.google.com/presentation/d/1dT9o5TodHks3ZBMhrcG8JwS6dJ_ftNP

XaK28rfTsiIk/edit?usp=sharing); falar o nome das gravuras pausadamente junto 

com as crianças; 

● Peguem o caderno de desenho e vamos fazer a letra X com a cola e papel picado;  

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

Xa Xe Xi Xo Xu - SÍLABAS - CRIANÇAS INTELIGENTES”:  

https://www.youtube.com/watch?v=vsN9cuIpnqU  

● Escolha 3 palavras para escrever do seu jeitinho no caderno de desenho e faça o 

desenho. 

2a Atividade: DIA DOS AVÓS 

● Vamos assistir uma história sobre avós. 

https://www.youtube.com/watch?v=7026lBXs-aw  

● Quem são as pessoas que fazem parte da sua família. Conversar sobre os membros da 

família a posição e importância dos avós na árvore; 

● O que mais gostam de fazer com eles? Faça um lindo desenho sobre o assunto. 

● Para casa, fazer a representação da árvore genealógica: desenho, colagem ou impresso; 

Veja exemplo no docs e assista ao vídeo.  

https://docs.google.com/document/d/133rp2KoO5g_7e7H3waPNsSHiB-BEjI-

1LknDxUAmnuo/edit?usp=sharing  

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

 

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

 

https://docs.google.com/presentation/d/1dT9o5TodHks3ZBMhrcG8JwS6dJ_ftNPXaK28rfTsiIk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dT9o5TodHks3ZBMhrcG8JwS6dJ_ftNPXaK28rfTsiIk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vsN9cuIpnqU
https://www.youtube.com/watch?v=7026lBXs-aw
https://docs.google.com/document/d/133rp2KoO5g_7e7H3waPNsSHiB-BEjI-1LknDxUAmnuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/133rp2KoO5g_7e7H3waPNsSHiB-BEjI-1LknDxUAmnuo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pZvhBKdoMAA


3a Atividade: OFICINAS – Cartão para os avós 

● Agora que já conversamos sobre essas pessoas tão importantes para a nossa 

família, que tal fazer um lindo cartão para eles. Vale entregar para qualquer 

membro de sua família se eles estiverem longe.  

● O que vamos escrever nesse cartão? Vamos escrever juntos. Agora enfeite com 

desenhos. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

 


