
 

 

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: 09 DE JULHO DE 2021 – SEXTA-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, Renata, 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, Renata, 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, Renata, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

 

1a AULA: ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Artes 

Objetivos:  

 Despertar interesse pela pesquisa e experimentos sobre diversos temas. 

 Compartilhar ideias e descobertas sobre um tema escolhido.  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração e oralidade. 

 

Atividade: Apresentação dos Experimentos 

 Oba! Chegou o grande dia dos nossos pequenos Cientistas! 

 Vamos iniciar as apresentações com a música:  

https://youtu.be/XoAy5w0v4qU 

 Cada criança terá a sua vez de falar e as apresentações serão gravadas para 

montagem do vídeo da turma. 

2a AULA:  

Atividade: Hora do conto 

 Agora vamos entrar no mundo da fantasia para nossos pequenos cientistas poderem 

fazer um experimento mágico! 

 Primeiro, vamos conhecer uma personagem da história Peter Pan. O nome dela é 

Sininho ou Tinker Bell e veja o que ela vai mostrar de especial pra gente!  

   https://youtu.be/hGZIHAajPVc  

 A Tinker Bell estava transportando no seu carro algo muito especial para as fadas. 

Parece um feitiço, mas em forma de pozinho! 

 O que esse pozinho mágico faz? 

 Agora, pense como um cientista da fantasia e tente criar uma poção mágica (receita) 

para criar um pozinho desse para você! Que ingredientes você vai colocar? O seu 

pozinho mágico vai realizar outras mágicas? 

https://youtu.be/XoAy5w0v4qU
https://youtu.be/hGZIHAajPVc


 Desenhe no seu caderno os ingredientes que você imaginou e como esse pozinho vai 

ficar no final dessa mistura.  

 

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

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Como foram de recesso escolar? 

Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o São João e este momento para 

integração da família.  

A fim de resgatarmos as atividades escolares, preparamos mais uma atividade para o 

LIV em casa pensando neste retorno.  

Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos o valor da gratidão.  

A gratidão é uma das emoções mais importantes do ser humano, pois ela nos conecta com 

as coisas boas de nossa vida. A gratidão nos ajuda a focar naquilo que é bom e que nos 

faz ser melhores. Ela é uma das emoções que está mais associada à satisfação na vida e 

felicidade.  

Pesquisas já demonstram os inúmeros benefícios da gratidão à saúde física e psicológica. 

Portanto, vamos praticar e ensinar nossas crianças a exercer a gratidão em seu dia a dia.  

Iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para assistir com a criança o vídeo 

que seguem em anexo.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

O vídeo mostra a história de um cachorrinho que luta contra uma ave para preservar as 

minhocas de seu proprietário pescador. Contudo, ao perceber que ela precisava alimentar 

seus filhotinhos, disponibiliza várias minhocas e logo depois é surpreendido com o gesto 

de agradecimento da ave que lhe retribui com vários peixes.  

Após passar o vídeo, dialogue com as crianças sobre ele. Seguem algumas sugestões de 

perguntas. Fiquem à vontade para fazer outras, de acordo com as percepções trazidas 

pelas crianças. 

1. Por que o cachorrinho não queria de início entregar a minhoca para a ave? 

2. Por que a ave queira tanto a minhoca? 

3. Por que o cachorrinho resolveu dar várias minhocas do seu proprietário para a ave? 

4. Por que a ave deu vários peixes para o cachorrinho?  

5. Quem praticou gratidão nesta história? Por quê?  

6. E você já retribuiu o favor a alguém? Como você se sentiu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY


PARA O GRUPO 05 

Considerando as histórias da Mel que vem sendo trabalhadas no momento on line, a fim 

de reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, escutem a música “Balada do 

amigo” e façam a atividade 12 do álbum de figurinhas. 

 

3a AULA: Oficina  

Atividade: Jogo de Personagens – Abra a Caixa 

 Divirta-se encontrando os personagens dos Contos Clássicos e outras histórias que 

possuem os acessórios que estão dentro das caixas.  

https://wordwall.net/pt/resource/8398519  

 

INGLÊS 

Good Morning 

Falamos sobre nossas férias né. Coisas que fazemos nas férias 

Watch TV 

Sleep 

Play 

Travel  

Quando viajamos, pode ser de varias formas né ; Car, Bus, Train, Plane. 

Hoje vamos fazer um plane de papel. Vamos dobrar juntos e depois podem colorir 

  

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

Para ver no fim de semana:  

 A FADA QUE TINHA IDEIAS - Fernanda Lopes de Almeida.  

 Depois que ouvir a história crie a sua própria chuva com as suas cores preferidas!  

  https://youtu.be/dtUMs3gxaQw  

                                         

BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/8398519
https://youtu.be/dtUMs3gxaQw

