
 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 

TOQUINHO 

 

Olá, crianças! Tudo bem com vocês? 

Vamos continuar viajando, aprendendo e nos divertindo 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 

 

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 ATIVIDADE GRUPO 5 
 

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Matemática  

Objetivos:  

 Escrever o número correspondentes as quantidades encontradas; 

 Relacionar número e numeral; 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

 Levantar hipótese sobre o resultado dos desafios; 

 Construir o conceito de medida de tempo;  

 Entender que o ano tem 12 meses, o mês tem mais ou menos 30 dias, a semana tem 

sete dias e quais são esses dias;  

 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência;  



 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

 (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; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 

1a Atividade: CALENDÁRIO DE SETEMBRO 

 Oi pessoal! Ontem mudamos o Mês. Vamos ver aqui no POWER POINT DO 

CALENDÁRIO. O Mês de Agosto teve 31 dias e terminou na terça (mostrar no Power 

Point); Ontem, foi quarta-feira dia 1o de Setembro (mostrar no Power Point) e hoje 

é o segundo dia do mês de Setembro;  

 Bem agora vamos montar nosso calendário da sala do mês de Setembro. 

 

2a Atividade: Desafios de Adição e Subtração com o calendário. 

 Agora vamos fazer vários desafios e vamos utilizar o calendário de setembro também. 

(Podemos usar o do POWER POINT); Vamos fazer a continha do nossos desafios e 

podemos também fazer desenhos para ajudar nos cálculos. Peguem o caderno de 

PAUTA e vamos fazer nosso cabeçalho: 

 

 DATA:  2 / 9 /2021 

x 

 DESAFIOS 

1. Sete de setembro é um dia importante para o nosso País “Dia da Independência 

do Brasil”. E será feriado. Se hoje é 2 de Setembro, quantos dias faltam para 

chegar 7 de Setembro? 

2. O aniversário de Lulú netinha da Pró Rosana é 24 de setembro. Quantos dias 

faltam para a festa? 

3. Lulú, neta de pró Ró, ganhou 3 polys no seu aniversário. Ela já tinha 9. Com 

quantas Polys ela ficou agora? 

4. Pró Dani tem uma coleção com 15 lápis lindos. Sua aluna lhe presenteou com 2 

lápis de bonequinhas. Com quantos lápis a pró Dani ficou? 

5. Pró Lucileide adora pão. Comprou na padaria de Vilas 10 pães. Quando saiu da 

padaria tinha uma mulher com dois filhinhos com fome. Pró Lú, então deu um pão 

apara ada um. Com quantos pães a pró Lú ficou para tomar café em casa? 

 

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

 



 

3a Atividade: Construção do álbum de figurinhas 

 Retomar com as crianças a nossa coleção de figurinhas dos numerais. Conversar sobre 

quem ainda não fez e fazer junto com as crianças; propor usar papel colorido para as 

páginas; 

 Propor fazer as figurinhas dos numerais que faltam. Em quadradinhos recortados 

vamos escrever os numerais depois colar na folha colorida. 

 

TEATRO:  

 

O Entrevistador de Coisas 

 

Olá minha galera! Hoje iremos conhecer Charles- O Entrevistador de Coisas!  

E depois iremos brincar de ENTREVISTA! 

Nesta brincadeira do Charles, os entrevistados serão coisas... Humm... Acho que 

passaremos por algumas transformações....  

Alguém aí topa se transformar em uma mala de viagem? Em uma colher? Em uma 

máquina fotográfica? Em um rádio? Em uma cadeira? 

E vamos que vamos! A diversão está só começando! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

Para quem ainda não conhece o Charlie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM 

https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ 

 

 

ENGLISH TIME:  

Good Morning 

 

Hoje vamos terminar o Craft que comecamos ontem. Vamos colar as partes no papel e 

decorar nosso quadrinho. Se der tempo, vamos jogar um Memory Game  

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-memory-game/ 

 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 11h:30 - 17h às 17h:30 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM
https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-memory-game/

