
RECADINHO ESPECIAL 
 

 

Que venha agosto, mês do folclore 

brasileiro! 

Um mês para reverenciarmos nossas 

lendas, cantigas, personagens de nosso 

Brasil, tão diferentes de norte a sul. 

 

 

Vamos começar nossos estudos sobre Folclore? 

Estou esperando vocês! 

                                 

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: 12 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

 Conhecer a letra V identificando o seu nome, som e grafia;  

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado da letra V; 

 Desenvolver a consciência fonológica; 

 Identificar características das manifestações folclóricas; 

 Conhecer palavras com a letra V inicial, fazendo registros das mesmas; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação; 

 EI03EF01- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou de leitura; 

 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 (EI03CG05) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 

e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 

1a Atividade: LETRA V (traçado e som) 

 Bom Dia Crianças! Hoje vamos conhecer mais uma letrinha. A Letra V! 

 Quem conhece o nome de alguém ou alguma palavra que inicia com o som de V?  



 Vamos observar algumas gravuras e perceber o som inicial que elas têm ?; falar o nome 

das gravuras pausadamente junto com as crianças; 

 Peguem o caderno de desenho e vamos fazer a letra v com a cola colorida;  

 Agora vamos assistir a um vídeo DA LETRA V e fazer a leitura das palavras: “Sílabas 

Va Ve Vi Vo Vu - SÍLABAS - Os Pequerruchos Almanaque”: LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=UpMGNta0_PI 

 Agora vamos brincar com as adivinhas igual ao vídeo fazendo a escrita das palavras no 

caderno de pauta: (O que é, o que é? Começa com VA e termina com CA? O que é, o que 

é? Começa com VE e termina com LA? O que é, o que é? Começa com VI, continua com 

O e termina com LÃO? O que é, o que é? Começa com VO e termina com VO? O que é, 

o que é? Começa com VUL e termina com CÃO?); 

 

2a Atividade: Folclore. Livro Prosinha FICHAS 27 e 30 

 Gente, hoje vamos conhecer o FOLCLORE. Alguém sabe o que quer dizer essa 

palavrinha? (ouvir as ideias das crianças e complementar); agora vamos assistir um   

vídeo do Quintal da Cultura que fala o que é folclore; LINK:  

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

 Agora que entendemos que o Folclore é a cultura de um povo, que é passada de geração 

em geração, principalmente de forma oral. Além de serem muito importantes, pois 

representam os costumes de um povo, são bastante divertidas. São todas as coisas que 

vem do povo como cantigas, lendas, festas populares, jogos e brincadeiras, pegadinhas, 

adivinhas, trava-língua, parlendas, ditos populares e temos um dia que é comemorado o 

dia do Folclore( 22 de agosto); vamos pegar o Livro Prosinha 1, na FICHA 27 e a 30, e 

aprender mais um pouco;  observem as imagens da ficha 27. O que essas crianças estão 

fazendo? Vocês conhecem essas brincadeiras? Com quem vocês aprenderam? Como se 

brinca?... Vou escrever o nome delas junto com vocês. Vamos lá? Peguem o caderno de 

pauta e vamos fazer o nosso cabeçalho: 

 Abram, agora a página 30; vocês lembram o que vimos no vídeo; pois é, as manifestações 

folclóricas podem ser as brincadeiras, parlendas, trava-línguas, versos, adivinhas, 

jogos, músicas, comidas, artesanatos e histórias folclóricas conhecidas. 

 

DATA: 

BRINCADEIRAS DO FOLCLORE 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Brinquedo Folclórico: IOIÔ  

 Pegue o material solicitado: arroz, saco plástico, folhas de papel, durex (colorido ou 

transparente), 4 elásticos de dinheiro ou cordão, elástico fino de máscara (tipo lastex). 

https://www.youtube.com/watch?v=UpMGNta0_PI
https://www.youtube.com/watch?v=fslWQYxwyyE


Assista ao vídeo para aprender como faz e boa sorte. Tá pronto o nosso ioiô. Vamos 

brincar? 

 Tire uma foto e poste essa atividade no Classroom, OK? 

 

INGLÊS 

Hello Kids, 

 

Let’s start a new unit, On the farm. 

 

Vocês já estiveram na fazenda? O que vocês viram lá? 

Viram algum animal e qual era? 

Vamos escutar uma música bem legal e depois vamos desenhar o animal que vocês mais 

gostaram! 

 


