
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: 13 DE JULHO DE 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. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

 

Objetivos:  

 Construir o conceito de número com o Material Dourado; 

 Identificar e relacionar quantidade, nome e traçado dos numerais; 

 Identificar sucessor e antecessor; 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

o depois e o entre em uma sequência; 

 

1a Atividade: Construção do número – Material dourado 

 Pessoal! Hoje vamos brincar com os números. A Pró preparou um vídeo muito legal pra 

gente; vamos assistir? https://www.youtube.com/watch?v=jRqLz1ZmOLo 

 Agora, junto com o vídeo, vamos registrar no nosso Caderno de Desenho os numerais 

trabalhados e as respectivas quantidades no material dourado. 

 

DATA: 13 – 07 – 2021 

Numerais 

 Quando terminarem mostrem para os colegas a sua atividade. Depois tirem foto e 

postem no Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRqLz1ZmOLo


2a Atividade: PORTFÓLIO: Registro da semana da Ciência. 

 Retomar com as crianças as experiencias que fizeram ou viram na semana e pedir que 

registrem: como é? Como fizeram? Como ficou?.... podemos assistir a alguns vídeos ou 

olhar as fotos da experiência das crianças. Vídeo sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=4nd9FeUcvqM 

 Escrever o nome da experiência no caderno de desenho e registrar: 

DATA: 13 / 7 / 2021 

EXPERIÊNCIA .... 

 Tirar foto de cada uma individualmente. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Jogo matemático  

 Bem, que tal um joguinho? Vamos jogar um jogo da memória de números e 

quantidades. Se virar a cartelinha com 2 bolinhas precisa achar o numeral 2. (jogo 

memória numerais até 10) 

https://wordwall.net/pt/resource/17052921/n%C3%BAmero-e-quantidade-jogo-da-

mem%C3%B3ria 

 (jogo relacionar número quantidade) 

https://wordwall.net/pt/resource/10250644/relacione-o-numero-quantidade 

 

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: 

 

- Aula iniciará com um alongamento;  

- Em seguida, faremos um breve aquecimento; 

https://www.youtube.com/watch?v=4nd9FeUcvqM
https://wordwall.net/pt/resource/17052921/n%C3%BAmero-e-quantidade-jogo-da-mem%C3%B3ria
https://wordwall.net/pt/resource/17052921/n%C3%BAmero-e-quantidade-jogo-da-mem%C3%B3ria
https://wordwall.net/pt/resource/10250644/relacione-o-numero-quantidade


- Por fim, faremos uma aula de Yoga, onde serão mostradas imagens aos alunos e eles 

terão que visualizar e imitar o movimento ilustrado. 

 

 

INGLÊS: 

Hello Kids, 

Ontem falamos sobre a farm e sobre os animais que vimos no vídeo, vamos assistir mais 

uma vez e cantar junto com a teache. Agora vamos abrir o nosso book e fazer a atividade 

na página 48, complete o rosto dos animais e digam o nome. 

 

 


