
 

RECADINHO ESPECIAL 

 
Brasil de gente pequena 

Brasil de gente grande 

Brasil de raça, de cor 

Brasil de luta e esperança 

Este é o Brasil de esplendor 

 

Brasil das descobertas 

Brasil de corações 

Cada pedaço teu consagra 

Como futuro da nação 

 

Brasil, teu canto ecoa 

Entre todas as direções 

Ainda és a mais bela 

Entre todas as nações 
 

Autor desconhecido 

 

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: 08 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade/Artes/ Sociedade 

 

Objetivos:  

● Conhecer o encontro consonantal TR identificando o som e grafia;  

● Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado do TR; 

● Desenvolver a consciência fonológica; 

● Conhecer palavras com a letra TR, fazendo registros das mesmas; 

● Ampliar o conhecimento sobre a história do Brasil. 

● Resgatar valores cívicos.  

● Confeccionar adereços que fazem referência a história do Brasil. 

● 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; 



● EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

● (EI03CG05) - Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  
 

1a Atividade: ENCONTRO CONSONANTAL TR (traçado e som) 

● Bom Dia Crianças! Hoje vamos contar a história do R intrometido. Isso mesmo, ele é 

muito xereta e se mete em tudo!  

● Vamos assistir https://youtu.be/jL-slO9gH0g  

● Agora que o R se intrometeu no meio de algumas letrinhas e formou uma família 

diferente. Vamos conhecer essa família?  TRA TRE TRI TRO TRU - CRIANÇAS 

INTELIGENTES  https://www.youtube.com/watch?v=ttlYO-ZR-0Y  

● Existem algumas palavrinhas que mudam de sentido quando o R intrometido entra no 

meio da sílaba. Vamos conhecer uma música que fala dessas palavrinhas. 

https://youtu.be/OJeM6KTC9vk 

● Peguem o caderno de pauta e vamos registrar essas palavrinhas..  

● Escolha duas palavras e faça o desenho. Não esqueça o cabeçalho! 

 

2a Atividade: Independência do Brasil 
● Quem sabe dizer o que comemoramos no dia 07? Ouvir a opinião das crianças e lembrar 

que é a independência do Brasil. O que significa independência? Liberdade? 

● Criar um conceito de independência de acordo com as opiniões das crianças. Explorar a 

palavra Brasil, explorando a escrita e quantidade de letras. 

● Assistir no Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=LUjXnfzjKVw 

● Agora vamos registrar como você acha que foi esse momento histórico no seu caderno 

de desenho. Não esqueça o cabeçalho! 

 LANCHINHO: 9h às 9h30 - 15h às 15h30  

3a Atividade: OFICINAS – Chapéu e a espada de Dom Pedro I 

● Agora vamos confeccionar o chapéu e a espada de Dom Pedro I na Independência do 

Brasil. Acesse o vídeo da Pró Dani. https://www.youtube.com/watch?v=cITuuaPFHv8  

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Ler frases com células rítmicas já conhecidas. (Jogo das frases) 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras de compositores mundiais. 

https://youtu.be/jL-slO9gH0g
https://www.youtube.com/watch?v=ttlYO-ZR-0Y
https://youtu.be/OJeM6KTC9vk
https://www.youtube.com/watch?v=LUjXnfzjKVw
https://www.youtube.com/watch?v=LUjXnfzjKVw
https://www.youtube.com/watch?v=cITuuaPFHv8


METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides, o professor colocará no quadro a música já produzido e 

compassos novos em branco para serem preenchidos. Para elaboração da letra a sugestão 

será que as frases sejam apoiadas nos pontos fortes das frases rítmicas, observando a 

métrica.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ZIaiB9X2LGs 

Vamos ouvir este concerto para violino e oboé de Bach. 

 

English time:  

Hello Kids, 

 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q sobre o 

holiday, agora me diga como foi o seu holiday. 

Vamos abrir o caderno de desenho e fazer um lindo desenho sobre o seu feriado e 

compartilhar a sua experiencia com os seus colegas. Se tiverem fotos desses dias fique a 

vontade para compartilhar também. 

 

https://youtu.be/ZIaiB9X2LGs
https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q

