
 

 

 

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: 07 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, Natália 

9h30 às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

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

9h30 às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 



Sala do G5C   

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

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática   

Objetivos:  

 Reconhecer a sequência numérica do calendário.  

 Identificar os dias da semana e meses do ano. 

 Perceber a funcionalidade de um calendário. 

  (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 Fazer cálculos de adição e subtração utilizando materiais concretos e desenhos. 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 Desenvolver atitude investigativa, pesquisando e questionando a respeito de algo que 

a criança queira saber.  

 Organizar o pensamento e ideias através de um roteiro a ser seguido.    

 Representar uma lista através do desenho ou escrita. 

 
Atividade: Calendário de Julho 

 Olá turminha! O mês de Julho já começou! Vamos ajudar sua pró na produção do 

calendário do mês? Clique no Link Power Point e veja o que acontecerá durante esse 

mês!  

 Responda essas perguntas: 

- Qual número representa esse mês? 

- Quantos meses faltam para acabar o ano? 

- Quantos meses já passaram? 

- Quais os dias da semana? 

- Quantas semanas terá esse mês? 

- Quantos dias terá esse mês? 

- Em que dia da semana iniciou o mês? 

- Em qual dia da semana terminará esse mês? 

- Quantas datas comemorativas esse mês tem? 

- Qual data será especial para você?  

- Teremos aniversariantes nesse mês? 



2a AULA:  

 

Atividade: Situações – Problema com calendário 

 Agora que já estudamos bastante o calendário do Mês de julho vamos resolver esses 

desafios? Observe o calendário do mês de julho e pegue seu caderno de desenho para 

te ajudar a responder com desenhos ou continhas: 

 

1 - A pró Dani precisa de uma semana para fazer o experimento dela. Quantos dias, 

então, ela vai precisar pra realizar sua tarefa? 

2 - A pró Rosana vai visitar sua netinha no dia 10 de Julho. Hoje são 6 de Julho, 

quantos dias faltam para chegar o dia 10? 

3 - A pró Lu quer dar uma surpresa para a pró Débora dia 20 de Julho. Quantos dias 

faltam para chegar essa data?  

 

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

3a AULA: OFICINA  

Atividade: Lista ilustrada do experimento 

 Ontem falamos sobre a semana da ciência e cada um fez o croqui do seu tema. 

 Agora vamos continuar respondendo as questões para realizar seu experimento e 

responder a sua pergunta de cientista:  

- Pense em experimentos para responder as perguntas que você pensou sobre o 

seu tema: É hora de pesquisar com a ajuda de um adulto. 

- Quais os Materiais que serão necessários para fazer seu experimento? 

 

 Vamos criar uma lista de materiais diferente e bem colorida? 

 Você vai pensar quais materiais vai precisar e vai desenhar numa folha de papel ou no 

seu caderno de desenho. 

 Não se esqueça de colocar o nome e data da sua lista: 

Data: 06/07/21 

Lista de materiais  

 

MÚSICA:  

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 



METODOLOGIA 

Com auxílio de slides as crianças tocarão frases, células rítmicas que foram usadas no 

período junino. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/E3bwAZkjNN0 

Vamos ouvir algumas músicas de desenhos animados. 

 

INGLÊS: 

Good Morning 
 

Hoje, vamos começar ouvindo uma música sobre as férias 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ 

Vocês trouxeram fotos das férias: Qual sua preferida  

Qual foi seu momento preferido. 

Vamos falar sobre nossos momentos preferidos. 
 

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

 

 

https://youtu.be/E3bwAZkjNN0
https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ

