
 

 

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 10h – 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: 20 DE AGOSTO 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/ Sociedade/ Artes 

 

Objetivos:  

 Ampliar o repertório de versos da nossa cultura. 

 Conhecer contos populares e lendas folclóricas. 

 EI03EO06 - Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

 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: Recital folclórico  

 Oba, crianças! Vamos cantar o folclore?  

https://youtu.be/x__DLXgqm90 

 

 Chegou esse dia tão especial! Você sabia que a palavra FOLCLORE 

FOI CRIADA PELO ARQUEÓLOGO (CIENTISTA QUE ESTUDA O PASSADO DA 

HUMANIDADE ATRAVÉS DE VESTÍGIOS MATERIAIS) INGLÊS WILLIAM JOHN 

THOMS, QUE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 1846 USOU ESSA PALAVRA PELA PRIMEIRA 

VEZ EM UM ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA THE ATHENAEUM. ELE JUNTOU OS 

TERMOS “FOLK”, QUE SIGNIFICA "POVO", E "LORE" QUE SIGNIFICA "SABER", PARA 

FORMAR A PALAVRA "FOLKLORE", COM O SIGNIFICADO DE SABER DO POVO, OU 

SABEDORIA POPULAR. NO BRASIL, A LETRA K FOI SUBSTITUÍDA PELO C E A 

PALAVRA  PASSOU A SER ESCRITA "FOLCLORE". 

EM 1965 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA CASTELO BRANCO DECRETOU QUE EM 22 DE 

AGOSTO SERIA CELEBRADO NO BRASIL O DIA DO FOLCLORE, OU SEJA, NO MESMO 

DIA QUE WILLIAM THOMS CRIOU A PALAVRA. 

                                                                                                (Fonte: Turminha do MPF) 

 

 Para comemorar esse dia tão especial, vamos fazer o nosso recital! Cada um fará a sua 

apresentação! Desliguem os seus microfones e vamos apreciar um de cada vez! 

 

2a Atividade: Representação do recital 

 Agora, vamos representar a nossa apresentação realizando uma arte com pintura. 

Hoje faremos com tinta e pincel, mas quem não tiver poderá realizar com lápis cera e 

hidrocor. 

 Primeiro faremos o fundo do desenho. Escolha uma ou mais cores para pintar toda a 

folha do papel, utilizando pouca tinta para que seque rápido e para que essas cores não 

se misturem com o traçado do desenho que faremos por cima.  

 Depois é só desenhar. Utilize uma cor mais escura para fazer o traçado.  

 

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

 

3a Atividade: Cante uma música folclórica/ Just Dance Folclórico 

 

 Vamos brincar de Karaokê de um jeito diferente? Clique no jogo e divirta-se! 

https://wordwall.net/pt/resource/3759265  

 

https://youtu.be/x__DLXgqm90
https://wordwall.net/pt/resource/3759265


 

 Agora, vamos dançar com os personagens!  

https://youtu.be/DYXGQAMnbto  

https://youtu.be/MN-f3W-sBf4  

https://youtu.be/R6ROc_wXyjY  

 

CIRANDA: Sugestões para o final de semana 

Outras histórias do Folclore: 

https://youtu.be/pc8onxjtsgM  

  

MOMENTO LIV: 

 

Olá família, como vocês estão? 

Nesta semana vamos propor uma reflexão sobre a vida e seu movimento, tanto ao 

movimento da vida em nós, como o nosso movimento perante a vida. Você já pensou nisto? 

Não temos o controle sobre a vida, mas podemos decidir o que fazer com o que nos 

acontece não é mesmo? 

A primeira reflexão é que tudo passa e mesmo quando tudo parece perdido, é um 

momento que também vai passar.  

Assim, aproveitamos para falar de um sentimento muito natural do ser humano e muito 

desagradável: a tristeza. Contudo, ela pode nos trazer grandes reflexões e 

aprendizados, mas o melhor de tudo, é saber que ela passa. As vezes só precisamos ter 

paciência com o tempo e criatividade para passar por ela mais rápido. Este é o nosso 

movimento na vida e faz parte das nossas escolhas.  

 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=6kAuKDpIaww 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança.  

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Qual sentimento é retratado no vídeo? 

A criança sente tristeza? E o que a faz sentir tristeza? 

Como ela fica quando está triste? 

O que ela pode fazer para a tristeza passar mais rápido? O que o vídeo sugere? 

 

Depois peça para a criança fazer um desenho da tristeza. Se puder, faça um desenho 

sobre a tristeza também. Em seguida, dialoguem juntos sobre esta emoção e pensem em 

alternativas para aprendemos a lidar com ela.  

https://youtu.be/DYXGQAMnbto
https://youtu.be/MN-f3W-sBf4
https://youtu.be/R6ROc_wXyjY
https://youtu.be/pc8onxjtsgM
about:blank


 

 

O importante é levar a criança a reflexão, que a tristeza passa, da mesma forma que 

depois do inverno, vem a primavera.  

 

Se puder, compartilhe conosco 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 16 do álbum de 

figurinhas com a figurinha de número 10.  

 

INGLÊS: 

Good Morning 

Hoje vamos fazer a atividade da página 63. 

Para finalizar vamos assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc. 

 

                         

 

BOM FINAL DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc

