
 

 

 

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: 08 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-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, Natália, Camila 

9h30 às 9h50 - Intervalo 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

8h às 10h20 - Prós Rosana, Camila e 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, Camila e Ananda 

15h30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO - Matemática/Sociedade/Artes 

Objetivos:  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

 (EI03EF09) Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 EI03ET07- relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. 

 

Atividade: Sequencias numéricas  

 

 Olá crianças! Vocês lembram as famílias dos números que estudamos no semestre 

passado? 

 Vamos descobrir quem está faltando?  

 Agora, escolha uma sequencia do link e registre no seu caderno de pauta. 

Escreva assim: 

Data: 08/07/21 

SEQUENCIA NUMÉRICA 

 

2a AULA:  

Atividade: Continhas maluquinhas/ Material Dourado 

 Vamos observar como se constrói alguns números das sequencias que vimos acima 

resolvendo essas continhas maluquinhas! Você deverá juntar o numeral mais os 

cubinhos. Quanto será que vai ficar?  

 Agora, faça essas continhas no seu caderno de pauta: 

Data: 08/07/21 

CONTINHAS 



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

3a AULA: Oficina 

Atividade: Preparando o experimento 

Vamos mostrar como estão ficando os experimentos?  

 É hora de falar o que você decidiu fazer ou fale o que você está precisando terminar 

e se já consegue realizar o experimento. 

 Ensaio para a apresentação do experimento:  

- Cada criança poderá falar o nome do experimento, para que serve e como funciona.  

 

TEATRO:  

Inventores 

Atenção, atenção Amorecos e Amorecas!  

Estamos de volta! Hoje todos nós seremos grandes Inventores e grandes Inventoras! 

Vocês inventaram muitas coisas durante este período de recesso? Ueba!!!! Pró Cami se 

transformou no Senhor Waldemar que tem muita coisa para inventar! E ele quer 

conhecer cada inventor, cada inventora e suas invencionices! 

Na nossa aulinha de hoje teremos o poder de transformar qualquer objeto em alguma 

outra coisa que a gente queira! 

Isso mesmo! Podemos dar novas funções para o objeto escolhido, fazer de conta... 

Inventar novas coisas, novas possibilidades... Yupi!  

Quando a aula começar, vou chamar seu Waldemar e ele melhor explicará! 

Quando a aula começar e seu Waldemar chegar, muitas coisas iremos inventar! Beijinhos, 

Pró Cami! 

Para quem não conseguiu assistir a aula de hoje e quiser brincar com a gente também, 

vou deixar um vídeo explicando como é a brincadeira. É só assistir o vídeo da Pró Cami, 

para entender a brincadeira e depois postar um vídeo sobre o objeto transformado... 

Quem participou da aula e tiver vontade de enviar um vídeo fazendo a brincadeira 

também, vou amar! 

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

 

 

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


INGLÊS: 

Good Morning 

Vamos fazer uma arte hoje: 

Vamos usar uma folha de papel branco, tintas coloridas e cotonete. 

Vamos escolher nossa foto preferida das férias, colar com uma fita no meio da folha. 

(Pode ser impressa.) Vamos decorar em volta usando o cotonete e as tintas. 

 

 

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

 


