
 

RECADINHO ESPECIAL 
 

O AVIÃO 
TOQUINHO 

 

Sou mais ligeiro que um carro, 

Corro bem mais que um navio. 

Sou o passarinho maior 

Que até hoje você na sua vida já viu. 

 

***** 

Venha voar comigo, amigo. 

Sem medo venha voar. 

De dia tem o sol brilhando, 

De noite quem brilha é o luar.  

Venha voar comigo, amigo. 

Sem medo venha voar. 

Em dia nublado não fique assustado 

Que eu tenho radar. 
             

Olá, crianças! Tudo bem com vocês? 

Vamos nos divertir e aprender bastante com os Meios de Transportes! 

Uma ótima semana! 

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 

https://www.vagalume.com.br/toquinho/


 

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: 27 DE AGOSTO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Desenvolver a base alfabética;  

 Representar uma parte da história que gostou utilizando materiais de forma 

adequada; 

 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: “João e o Pé de Feijão” 

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

Contos, com a História de um menino que achou uns feijões. O que será que aconteceu 

depois? Qual o nome da história? Quem conhece? 

 Então vamos lá? Assistiremos a história e descobriremos o nome. LINK:  João e o Pé 

de Feijão:    https://www.youtube.com/watch?v=bLvAkTUZQkM 

 Agora peguem o caderno de desenho e vamos fazer um lindo desenho da história. O 

que ou qual parte da história vocês gostariam de desenhar? 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Apesar das dificuldades, João ainda insistiu em seus sonhos e 

subiu no pé de feijão, resolvendo os problemas da família com coragem e inteligência. 

Tema: perseverança, perseguir os seus sonhos, acreditar em si mesmo apesar de todas 

as dificuldades. No entanto, será que ele poderia pegar algo que não lhe pertencia? 

 

2a Atividade: LEITURA – Quebra - Cabeça nomes - João e o Pé de Feijão (POWER 

POINT) 

 Vamos brincar de quebra cabeça com algumas palavras da História; 

 Agora vamos escrever essas palavras. Peguem o caderno de pauta e vamos fazer o 

cabeçalho. 

 DATA:  27 / 8 /2021 

x 

 LISTA 

X 

 1 -  

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS LEITURA  

 As crianças que quiserem vão contar sua história para os colegas na sala. 

 Jogo do João e o Pé de feijão    

https://wordwall.net/pt/resource/18947277/jo%C3%A3o-e-o-p%C3%A9-de-

feij%C3%A3o-quiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLvAkTUZQkM
https://wordwall.net/pt/resource/18947277/jo%C3%A3o-e-o-p%C3%A9-de-feij%C3%A3o-quiz
https://wordwall.net/pt/resource/18947277/jo%C3%A3o-e-o-p%C3%A9-de-feij%C3%A3o-quiz


 

MOMENTO LIV: 

 

Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem!  

Vamos falar de um sentimento que chega sem avisar? 

Qual sentimento será esse? Que chega quando menos esperamos, por coisas que as vezes 

nem imaginamos e que muitas vezes não sabemos como lidar (principalmente as crianças). 

Já descobriu? 

É sobre a Raiva que falaremos hoje.  

Nossa proposta de atividade é refletirmos um pouquinho sobre esse sentimento, quando 

ele chega, se ele é percebido, como agimos quando estamos sentindo raiva, e como 

podemos reagir. 

Assim, para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos você primeiramente 

para mostrar o vídeo da música Baião da Raiva para a criança ouvir, dançar e brincar 

livremente como ela desejar.  

Segue abaixo o link do vídeo musical.  

https://www.youtube.com/watch?v=usqv6s_-UZk&feature=youtu.be 

 

Segue a letra para vocês acompanharem: 

 

“Quando sinto bochecha esquentar 

E respiração acelerar 

Cabeça para de pensar 

E dá vontade de gritar 

De fugir e não voltar (2x) 

É a danada da raiva que chegou sem avisar (4x) 

Nessa hora eu preciso respirar 

Encontrar alguém pra conversar 

Ou então só pra abraçar (2x)” 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Pergunte se a criança sente raiva e o que a faz sentir raiva? 

Como ela se sente quando está com raiva? 

O que ela faz quando está com raiva? 

E o que ela pode fazer para não agir com raiva? 

 



 

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

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

criança.  

Você também pode compartilhar o que te deixava com raiva quando era criança.  

Se julgar oportuno, peça para a criança fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

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 16 do álbum de 

figurinhas com a figurinha de número 10.  

 

INGLÊS: 

Hello! 

 

It’s Friday! 

Let´s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw. 

Agora vamos abrir o nosso book na página 65! 

 

CIRANDA: Sugestões para o Final de Semana 

 João e o pé de Feijão, Turma da Mônica     

https://www.youtube.com/watch?v=v6r9UEDHsPU 

 João e o Pé de Feijão: filme   https://www.youtube.com/watch?v=vSURhTku0D4 

 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h 

 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=v6r9UEDHsPU
https://www.youtube.com/watch?v=vSURhTku0D4

