
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: 16 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. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem  

 

Objetivos:  

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Desenvolver a base alfabética: 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 

1a Atividade: Projeto Contos: “A Bela Adormecida” 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de 

Contos, com a História de uma garota que espeta o dedinho e dorme por muitos anos. 

Quem conhece essa história? Qual o nome da história? 

 Então vamos lá? Assistiremos a história e descobriremos o nome. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl-VIOfoPE0 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl-VIOfoPE0


 Esse é o  filme produzido pela Disney. Quem já assistiu essa história? Quem gostou 

da história? Onde aconteceu a história? Quantos personagens tem na história? Qual 

o nome deles? ... 

MORAL DA HISTÓRIA: “A Bela Adormecida” Ao falar sobre o descuidado e outras 

frustrações, a história ensina principalmente que é necessário saber cuidar de si mesmo. 

Por exemplo, em um momento de curiosidade, a princesa se aventura pelo reino e acaba 

se ferindo. É normal que as crianças se deixem levar pela curiosidade e se descuidem. A 

história mostra que todo cuidado é pouco, e que o “atraente” muitas vezes pode ser o 

caminho mais perigoso. 

A inveja é outro tema abordado – afinal, a fada fica com ciúmes de não receber o convite 

e acaba fazendo mal a todos, por pura vingança. 

A história toda exibe centenas de mensagens – como o amor dos pais pela filha e a 

coragem e persistência do príncipe. 

 

2a Atividade: REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 

 Vamos fazer uma lista dos personagens da história no caderno de pauta. Não podemos 

esquecer de colocar a data e o nome da atividade; 

DATA:  16 – 7 – 2021 

LISTA 

 O que vocês mudariam nessa história? Tem alguma parte que vocês não gostem e e 

queira mudar? 

 Agora escolha uma parte da história que você não gostou e que poderia mudar e 

desenhe. Mas não pode esquecer de representar o local que acontece a história (o 

cenário); Peguem o caderno de desenho e escrevam a Data e o título do seu trabalho; 

depois escreva, do seu jeito, qual a parte que você escolheu para representar; 

DATA:  28 – 5 – 2021 

A BELA E A FERA 

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Fantoche da história -  

 Vamos fazer os personagens da história que assistimos hoje: A Bela Adormecida. Mas 

pode escolher outro personagem para fazer o fantoche; 

 Vamos pegar um papel branco e vamos desenhar os personagens. Depois pode recortar 

e colar num palito ou lápis; 

 Pronto, agora é só brincar. 

 



CIRANDA: sugestões para o final de semana 

 https://www.youtube.com/watch?v=jZYtTRV2H00 

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Tudo bem com vocês? 

Já estão adaptados a nova rotina? 

 Nesta semana o LIV em casa apresentará a música: “Samba do Jogo”. Através dela, 

podemos conversar com as crianças sobre o “ganhar” e o “perder”.  

Sabemos que a maioria das pessoas deseja ganhar sempre, principalmente nos jogos. Mas 

sabemos que vamos perder muitas vezes até nos tornarmos melhores no que fazemos e, 

ainda assim, podemos perder.  

Os sentimentos que experimentamos ao perder também são importantes para o nosso 

desenvolvimento, como a tristeza e a frustração, por exemplo. São bem naturais eles 

aparecerem. O mais importante é o brincar junto com os amigos do que necessariamente 

ganhar o jogo.  

Outra questão é a dificuldade em seguir regras, que nós, adultos também temos algumas 

vezes.  

Desta forma, iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para primeiro mostrar 

o vídeo da música: “Samba do jogo” para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, 

como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas 

desta vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da 

música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu.  

https://www.youtube.com/watch?v=OuAWcKJyrTQ&feature=youtu.be 

 

O JOGO DA VIDA  

MÚSICA: SAMBA DO JOGO 

É.... 

O que adianta ser o dono da bola?  

Considerado o craque da escola  

Sem ninguém pra jogar?  

É no jogo do tabuleiro da vida  

A gente aprende em cada partida  

Que ganhar ou perder  

Faz parte do jogo  

Ganhar ou perder faz parte do jogo  

Ganhar ou perder 

https://www.youtube.com/watch?v=jZYtTRV2H00
https://www.youtube.com/watch?v=OuAWcKJyrTQ&feature=youtu.be


Tem é que saber observar  

Para a beleza do jogo enxergar 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Você já perdeu um jogo ou uma brincadeira?  

O que você sentiu? 

O que você sente quando ganha um jogo? 

É melhor brincar ou ganhar? 

Você prefere ter o brinquedo ou ter alguém para brincar com você? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no google classroom.  

 

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança, e se tiver algum outro adulto com vocês em casa, deixe que ela tente fazer 

essas perguntas para ele como se fosse uma entrevista. 

 

Para expandir em família: 

 

Atividade 01: Vamos brincar de detetive? 

A brincadeira é bem simples. Vocês vão escolher um lugar da casa para brincar. 

Observem todos os cantinhos, organização dos móveis, enfeites, etc.  

A criança deverá fechar os olhos ou sair do ambiente e o adulto irá esconder alguma 

coisa desse cômodo, depois a criança abre os olhos ou volta ao local e tem que tentar 

adivinhar o que foi retirado dali.  

Dá para brincar com apenas duas pessoas, mas se tiver mais pessoas em casa dispostas 

para brincar vai ser muito bom também! Cada um pode ter sua vez de tentar adivinhar. 

Deixe a criança também tentar esconder algum objeto e trocar de lugar com você. Façam 

várias “partidas” escondendo diferentes objetos. Vocês também podem trocar de 

cômodo para diversificar. Fiquem livres para criar as regras dessa brincadeira, como 

estipular um tempo para tentarem adivinhar, por exemplo. Outra variação dessa 



brincadeira é ao invés de tirar um objeto, colocar algum outro objeto no cômodo 

escolhido! Ganha quem conseguir adivinhar mais vezes! 

Bom divertimento a todos e até a próxima! 

Se puder, compartilhe esta brincadeira aqui no Google Classroom. Vamos adorar 

receber.  

 

PARA O GRUPO 05 

Considerando as histórias da Mel que vem sendo trabalhadas no momento online, a fim de 

reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam a atividade 13 do álbum de 

figurinhas com a figurinha de número 08 

 

INGLÊS: 

Hello! 

It’s Friday! 

É sexta feira, então vamos viajar para uma linda farm com a nossa imaginação, vamos 

fazer um lindo desenho de uma farm usando materiais que encontramos no nosso jardim! 

 

 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 


