
  

 

 

Somos pequenos cientistas 

Exploramos, descobrimos,  

Partilhamos experiências 

    E crescemos juntos! 

 

  Olá turminha!! Que saudade de vocês! Vamos recomeçar e viver as 

novidades desse semestre que se inicia! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 6 DE JULHO 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. 

Professores no encontro on-line: 

Sala do G5A  

8h às 10h20 - Prós Danielle, Daniel, Natália 

9h:30 às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

8h às 10h20 - Prós Rosana, Daniel, Natália 

9:30h às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

  



Sala do G5C   

14h às 16h20 - Prós Lucileide, Daniel, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

16h20 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Sociedade / Linguagem/ Artes/ Natureza 

Objetivos:  

 Expressar sentimentos e experiências vividas. 

 Representar situações vividas através do desenho.  

 EI03EF09 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Desenvolver a coordenação motora fina; 

 Utilizar os materiais de artes de forma adequada; 

 Conhecer a importância do trabalho de um cientista. 

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

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 

Atividade: Escrita espontânea/ Férias 

 Bem vindas de volta crianças! Queremos saber como passaram o tempo em que não 

nos vimos! Para isso, vamos primeiro lembrar as melhores coisas que fizemos nesses 

dias assistindo esse vídeo: PALCO DE BRINQUEDOS – Mundo Bita.  Clique no link. 

     https://youtu.be/M71yKfSkyJA  

 Depois que lembrar escolha um desses momentos, desenhe e pinte bem colorido. 

 Agora, a sua pró vai pedir que você revele o que fez. 

 Depois que você falar pense como você se sentiu nesse momento que você desenhou 

e escreva do seu jeito. Por exemplo: alegria, saudade, descanso, surpresa, etc. 

 

 

 

 

 

2a AULA:  

Atividade: Semana da Ciência  

https://youtu.be/M71yKfSkyJA


 Crianças, já que estamos falando sobre melhores momentos das suas férias tente  

lembrar mais uma vez de algo diferente que você descobriu e compartilhe. 

 Você sabia que existem pessoas que buscam o tempo todo as melhores ideias  e 

descobertas para ajudar muitas pessoas? Essas pessoas trabalham com isso e fazem 

muitas pesquisas, estudam muito! São os cientistas! 

 Existe um dia especial em que comemoramos a Ciência: 8 de Julho! 

 

DIA 8 DE JULHO COMEMORA-SE O DIA NACIONAL DA CIÊNCIA, MESMA DATA EM QUE 

É CELEBRADO O DIA NACIONAL DO PESQUISADOR CIENTÍFICO. AMBAS 

HOMENAGEIAM A CRIAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO 

DA CIÊNCIA (SBPC), QUE ACONTECEU EM 8 DE JULHO DE 1948. 

O CIENTISTA NADA MAIS É DO QUE O PROFISSIONAL QUE FAZ CIÊNCIA, OU SEJA, QUE 

OBTÉM CONHECIMENTO A PARTIR DO MÉTODO CIENTÍFICO. O CIENTISTA PODE 

REALIZAR PESQUISAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO POR MEIO DA 

CURIOSIDADE E QUESTIONAMENTO. OS CIENTISTAS PESQUISAM SOBRE A VIDA E O 

UNIVERSO E TRAZEM SEMPRE NOVAS IDEIAS, NOVAS DESCOBERTAS. 

 

PEQUENOS CIENTISTAS 

 Nessa semana em que iniciamos as aulas também é a semana da Ciência. Para 

participar de uma comemoração tão especial vamos fazer de conta que somos 

cientistas, pesquisar e fazer experimentos. 

 Para isso, assista ao vídeo e responda essas questões junto com a sua pró durante a 

semana. Clique no link.  

https://youtu.be/vI1NnIn1lJI  

 

- Escolha um tema: grandes inventos, animais, plantas, corpo humano, alimentos, 

vírus e bactérias, universo, máquinas, construções... 

- Delimite mais esse tema: Por exemplo, se o tema for inventos escolha algo 

específico que você gostaria de saber como: lâmpadas; se for plantas: plantas 

carnívoras, plantas aquáticas, plantas do deserto. Se o tema for alimentos:  

nutrientes, frutas, verduras e legumes. 

- Ponha a cabeça para funcionar. É hora de fazer perguntas sobre o que você quer 

saber: Como a lâmpada foi criada, como ela acende? O que as plantas carnívoras 

comem, porque elas fedem? O que é proteína, onde elas estão? Qual a diferença 

entre legumes e verduras?  

PARA RESPONDER AMANHÃ COM SUA PRÓ:  

 

https://youtu.be/vI1NnIn1lJI


- Pense em experimentos para responder essas perguntas. É hora de pesquisar 

com a ajuda de um adulto.  

Sugestões para despertar suas ideias: 

 Você pode pesquisar como faz uma lâmpada acender; 

 Pesquisar alimentos que possuem proteínas;  

 Realizar o experimento do nascimento de uma verdura e um legume ou mostrar 

alguns deles crescidos; 

 Experimentar a mistura de cores ou mistura de elementos líquidos: óleo, água, mel, 

vinagre;  

 Mostrar como é por dentro de uma nave espacial, fazendo uma maquete;  

 Mostrar como se movimenta a lua no espaço;   

 Construir uma planta carnívora de sucata e mostrar como ela se alimenta;  

 Montar um vivário para mostrar como vivem as formigas, besouros, aranhas ou 

minhocas. 

- Quais os Materiais que serão necessários para fazer esses experimentos? 

 

PARA QUINTA- FEIRA: 

 

- Inventem e realizem seus próprios experimentos: é hora de falar o que você 

decidiu fazer para mostrar ao grupo. 

 

PARA SEXTA-FEIRA: 

 

- O que você descobriu? Apresentação dos experimentos e relatos das 

descobertas. 

 

 Atenção: Para realizar essa tarefa você poderá pedir auxilio de um adulto. 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:20  

 

3a AULA: OFICINAS   

 

Atividade: Meu tema de pesquisa  

 Agora, vamos desenhar o que você quer saber?  

 Você sabia que esse desenho que você fará pode ser chamado de CROQUI? Você  

sabe o que é CROQUI?  

 



O CROQUI É UMA PALAVRA QUE VEM DO FRANCÊS (CROQUIS) E QUE QUER 

DIZER, AO PÉ DA LETRA, ... UM CROQUI PODE SER USADO EM DIVERSAS 

ÁREAS. 

É UM ESBOÇO FEITO À MÃO SEM A EXIGÊNCIA DE TRAÇOS PRECISOS. 

ELE SERVE PARA TRANSMITIR DE FORMA RÁPIDA E DETALHADA AS 

FUTURAS IDEIAS DE UM TRABALHO ESPECÍFICO. 

 

 Então, vamos fazer um croqui do seu tema? Capriche e compartilhe depois com o 

grupo! 

 

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. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

ATIVIDADES: 

 

- Será feito um rápido alongamento e aquecimento para iniciar as atividades; 

- Iremos fazer a brincadeira da “Estátua”, depois vamos fazer a brincadeira do “Vivo ou 

Morto” e pra finalizar faremos um Bingo. 

 

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

 

 

 

English time:  
 

Tuesday, July 06, 2021. 



 

Good Morning 

 

We are back! How was your vacation? 

Como foram as férias? 

Brincaram muito, dormiram até tarde, assistiram filmes 

Vou mostrar as coisas mais legais que fiz nas minhas férias.  

Se der tempo, passar uma história Vooks. 

Vamos combinar de mostrar fotos das férias amanhã: 

 

 


