
 

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: 25 DE AGOSTO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

DIA DO SOLDADO – 25 DE AGOSTO 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  

 Identificar os de Meios de Transportes Terrestres. 

 Escrever o número correspondentes as quantidades encontradas. 

 Relacionar número e numeral. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 Levantar hipótese sobre o resultado dos desafios. 

 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;  

 EI03EF07 - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 (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; 

 (EI03CG05) - Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas;  

 (EI03EF09) - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

 

1a Atividade: Meios de Transportes Terrestre – Livro Prosinha 1  

 Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre os Meios de Transportes terrestres. 

Vamos assistir um vídeo sobre eles; https://www.youtube.com/watch?v=1iLYKZn9Dls 

 Vamos para a ficha 54. A Pró vai lendo o texto junto com as crianças e elas vão 

circulando com lápis de cor o nome dos Meios de Transportes que aparecem no texto.  

Vamos também procurar palavras com CH, LH e NH, no texto e pintar todas que 

encontrarmos. Que outras palavras podemos formas a partir da palavra MOTO? 

 

2a Atividade: Leitura 

 Vamos rever a letra H e seus companheiros assistindo esse vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=CJ-EMyCpZMs 

 Agora pegue o caderno de pauta e vamos escrever os nomes das gravuras do Power 

Point. (POWER POINT: DICIONARIO ILUSTRADO FAMÍLIA DO H); apresentar 

uma gravura de cada vez; atentar para organização do caderno de pauta. 

 Não vamos esquecer o cabeçalho. 

. DATA: 25 / 8 / 2021 

X 

. DICIONÁRIO ILUSTRADO 

X 

1 – (criança escreve a palavra) 

X 

2 -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iLYKZn9Dls
https://www.youtube.com/watch?v=CJ-EMyCpZMs


 

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

 

3a Atividade: OFICINA – AVIÃOZINHO DE PAPEL ou Portfólio 

 Peguem uma folha de papel e vamos construir um avião. 

https://www.youtube.com/watch?v=RXZ3UunoCwQ 

 

PORTFÓLIO – Representação do personagem folclórico preferido 

 Após a leitura das lendas durante as semanas, propor a criança desenhar o seu 

personagem folclórico preferido e escrever o nome de cada um de acordo com seu 

nível de escrita. Utilizar caderno de desenho.  

 Tire foto e poste no classroom. OK? 

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides, o professor colocará no quadro as frases rítmicas, com auxílio de 

um pandeiro as frases serão tocadas em dinâmicas diferentes, os educandos serão 

motivados a movimentar-se como uminstrumentos, tocando com os pés e as mãos as 

frases. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/19piJKYvBFU 

O som dos desenhos. 

 

INGLÊS 

Hello Kids, 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RXZ3UunoCwQ
https://youtu.be/19piJKYvBFU
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw


 

Será que vocês identificam o os meios de transporte nos cards da teacher?  Vamos 

tentar? 

 

Agora vamos abrir o nosso book na página 64. 

 

 

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

 

 

 


