
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: 14 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. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  

 

 Conhecer e respeitar a cultura de um povo; 

 Identificar características das manifestações Folclóricas; 

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 EI03EF07 - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 (EI03EF01) - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

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

de expressão; 

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

interesses e necessidades em situações diversas;  

 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

 

 



1a Atividade: Folclore – Livro Prosinha 1 
 

 Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre o Folclores. Vamos assistir um vídeo de 

cantigas de roda: https://www.youtube.com/watch?v=IvSnFsJehLg 

 Agora abram o Livro Prosinha 1 nas FICHAS 28 e 29;  

 Na ficha 29, fazer a leitura da música pausadamente junto com as crianças; pintar a 

família silábica da letra V no texto da música “Ciranda, cirandinha”; 

 

2a Atividade: Leitura 

 Vamos fazer um joguinho de leitura: 

https://wordwall.net/pt/resource/3582679/folclore 

 https://wordwall.net/pt/resource/15193733/palavras-com-a-letra-

v/rela%c3%a7%c3%a3o-desenho-x-palavra-letra-v 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h30  
 

3a 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 .... 

 

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/CAhXnOMPXo4 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvSnFsJehLg
https://wordwall.net/pt/resource/3582679/folclore
https://wordwall.net/pt/resource/15193733/palavras-com-a-letra-v/rela%c3%a7%c3%a3o-desenho-x-palavra-letra-v
https://wordwall.net/pt/resource/15193733/palavras-com-a-letra-v/rela%c3%a7%c3%a3o-desenho-x-palavra-letra-v
https://www.youtube.com/watch?v=4nd9FeUcvqM
https://youtu.be/CAhXnOMPXo4


INGLÊS: 

Hello Kids, 

 

Let’s do na art, hoje vamos fazer uma arte bem bonita de um dos bichinhos da farm! 

 

 


