
 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos continuar fazendo esse passeio pela nossa cultura conhecendo as 

mais belas e divertidas manifestações folclóricas do nosso Brasil! 

Bons estudos! 

                                 

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: 19 DE AGOSTO 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/Sociedade/Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer e valorizar manifestações culturais do nosso povo. 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Realizar a soma e subtração a partir de uma situação-problema. 

  (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

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

propriedades;  

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

o depois e o entre em uma sequência; 



 

1a Atividade: Situações- problema: Adição e Subtração 

 Oi turminha! Vamos fazer continhas com a ajuda do nosso tema folclórico?  

 Assista a história: “OS 10 SACIZINHOS”, depois responda às questões escrevendo 

os números encontrados ao realizar os cálculos apresentados.  

https://youtu.be/eZv6GyaNYOE  

 AGORA RESPONDA COM A AJUDA DA SUA PRÓ E DEPOIS RESOLVA: 

1. Eram 10 Sacizinhos, mas todos foram embora e não sobrou nenhum! Que continha 

será essa?  

2. Faça essa continha: Cinco Sacizinhos já estavam sumidos, de 10 só sobraram 

quantos? 

3. 9 Sacizinhos ainda estavam viajando. Quantos saíram do grupo? 

4. Se 8 Sacizinhos estivessem procurando os outros, quantos seriam esses que 

estavam faltando? 

5. A Cuca trouxe de volta os 10 Sacizinhos, pois já não havia nenhum! Faça essa 

continha: 0+10+Cuca = (Quantos personagens tem essa história?). 

 

2a Atividade: Desafio com numerais 

 Você já consegue contar de 50 a 69? Observe no link do Power Point e ajude a 

organizar a sequencia junto com sua pró, depois escreva esses numerais no seu 

caderno de pauta. 

 Escreva o cabeçalho assim: 

19/08/21 

DESAFIO DOS NUMERAIS 

 

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

 

3a Atividade: Ensaio para o recital folclórico/ Jogo – personagens folclóricos  

 Vamos observar o que nossos colegas estão preparando para o recital? 

 Agora, vamos organizar as letras dos personagens folclóricos no jogo?  

https://wordwall.net/pt/resource/3827012  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eZv6GyaNYOE
https://wordwall.net/pt/resource/3827012


 

TEATRO:  

Fazendo Propaganda- Continuação 

 

Olá minha gente! Na nossa aulinha de hoje daremos continuidade as nossas 

propagandas!!!! Oba! 

Vamos começar a brincadeira com quem ainda não participou e depois podemos repetir 

com quem já fez, combinado? 

Vai luz, vai som, vai câmera, GRAVANDO! 

Beijos Pro Cami 

 

INGLÊS: 

Good Morning 

 

Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Mike, Gina, Polly e Leo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TM__lUhl4lM 

Depois, vamos fazer a atividade da página 60 e desenhar o que falta nos pratos de 

acordo com a história. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TM__lUhl4lM

