
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: 27 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática/Linguagem 
 

Objetivos:  

● EI03ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

● Resolver situações problemas, com valores reais, envolvendo as operações de adição 

e subtração.  

● Estabelecer aproximações de algumas noções matemáticas presentes em seu 

cotidiano, como contagem. 

● 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; 



● Escrever a  Parlenda preferida de acordo com seu nível da escrita. 

1a Atividade: Situações problemas 

 Pessoal! Vamos relembrar os sinais que usamos quando queremos tirar (subtração) 

e quando queremos juntar (adição). 

 Que tal um joguinho divertido para aprender mais sobre subtração? 

https://wordwall.net/play/14324/939/616 

https://wordwall.net/play/15265/855/5651  

 Registre as continhas no seu caderno de pauta. Não esqueça do cabeçalho! 

DATA: 27 – 07 – 2021 

Situações problemas 

 

2a Atividade: Construção do número – Material dourado – Família do 50 

● 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=xKZ2HEpsShc  

● Vamos escrever a sequência da família do 50. Mas antes vamos fazer o cabeçalho. 

DATA: 27 – 07 – 2021 

FAMÍLIA DO 50 

● Agora, vamos jogar com os numerais da família do 50? 

https://wordwall.net/play/17919/969/854  

● Vamos brincar de jogo da memória? Você vai precisar de 20 quadradinhos. Escreva 

cada numeral 2 vezes.  

● Agora é só convidar alguém para brincar com você ou jogar sozinho. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – PORTFÓLIO DE LINGUAGEM. 

 

 Vamos relembrar algumas parlendas? Esses textos fazem parte das brincadeiras 

folclóricas! Usamos a parlenda para iniciar uma brincadeira. Vou mostrar um vídeo 

com algumas para vocês lembrarem.  

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs  

 Agora você vai escolher a sua preferida para registrar com escrita e desenho. 

 Fazer o cabeçalho no caderno de pauta. 

 Escrever e ilustrar sua parlenda preferida. 

 Tirar foto de cada uma individualmente. 

 

https://wordwall.net/play/14324/939/616
https://wordwall.net/play/15265/855/5651
https://www.youtube.com/watch?v=xKZ2HEpsShc
https://wordwall.net/play/17919/969/854
https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs


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. 

 

MATERIAIS: 

- Não iremos utilizar materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO: Iremos realizar um alongamento no início da aula. 

 

- AQUECIMENTO:  

 

1. Saltos parados no lugar; 

2. Corrida estática; 

3. Vivo Morto. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Desenhando no escuro: serão mostrados três objetos e os alunos terão que 

desenhá-los de acordo com as dicas dadas. No final os objetos serão mostrados e 

veremos como ficaram os desenhos.  

 

 

INGLÊS: 

Hello Kids, 

 

Hoje vamos começar ouvindo a música Old Macdonald e depois vamos desenhar a 

fazenda do Old Macdonald. 

 

 

 


