
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: 15 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. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática  

 

Objetivos:  

 Identificar e relacionar nome e traçado dos numerais de 20 a 29; 

 Diferenciar a unidade da dezena; 

 Compreender a construção do número; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 (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;  

 (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

  (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; 

  (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 



1a Atividade: Numerais de 20 a 29 – Contagem - Registro numérico 

 Agora vamos assistir e contar junto com o vídeo que mostra números grandes da 

GUGUDADA. Todos vão contar junto com o vídeo e com a Pró.   LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U 

 Agora vamos construir a sequência numérica da família do 20 com ajuda do material 

dourado olhando o vídeo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=MZhUHyQIum8 

 

DATA: 

FAMÍLIA DO 20 

 

2a Atividade: MATERIAL DOURADO 

 Agora, vamos jogar?  Qual é o número representado pelo material dourado? Vamos 

preparar o nosso caderno de pauta para fazer uma lista dos numerais que aparecem 

representados pelo material dourado no jogo. 

https://wordwall.net/pt/resource/12801591/material-dourado 

https://wordwall.net/pt/resource/4193531/material-dourado 

 

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

 

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 .... 

 

TEATRO:  
 

Obra de Arte DIVERTIDA - Pintores Famosos 

Alô alô minha galera! 

Nossa dinâmica hoje é a seguinte: iremos usar duas folhas de papel ofício e lápis de cor, 

hidrocor... o que vocês preferirem para desenhar e pintar a Obra de Arte de vocês!  

Mas atenção! Teremos algumas regrinhas e desafios que durante a aula irei explicar 

direitinho... Atenção, Foco, Concentração, organização e... Tchanram! Como será que vai 

ficar a nossa Obra de Arte Divertida? 

https://www.youtube.com/watch?v=M2L8njJAO8U
https://www.youtube.com/watch?v=MZhUHyQIum8
https://wordwall.net/pt/resource/12801591/material-dourado
https://wordwall.net/pt/resource/4193531/material-dourado
https://www.youtube.com/watch?v=4nd9FeUcvqM


Depois que fizermos, a Dona Leonor vai querer ver o que você pintou... ô ô ô vamos chamar 

a Dona Leonor. Ela é amiga de seu Waldemar e adora a sua casa decorar... A casa dela é 

cheia de quadros! Acho que ela vai querer comprar a obra de arte que você irá fazer 

também! 

Até já!  

Beijinhos, Pró Cami 

 

INGLÊS: 

Hello Kids, 

Let’s open the book on the page 49 e fazer a atividade junto com a teacher. 

 


