
 

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: 10 DE SETEMBRO 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/Artes 
 

Objetivos:  

● Desenvolver o gosto pela leitura; 

● Ampliar seu repertório de histórias; 

● Desenvolver a base alfabética: 

● EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

● EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a 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; 

● Conhecer os meios de transporte e a sua importância para o deslocamento de pessoas 

tanto para lugares distantes quanto próximos;  

● Diferenciar transporte coletivo, particular e de carga. 

 

1a Atividade: Projeto Contos: "Aladdin" 

● Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de Contos, 

com a História de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica, com um gênio 

que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se 

apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se 

noivar. Agora, com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar 

o amor da moça e a confiança de seu pai. 

● Então vamos lá? Assistiremos a história e descobriremos o nome. 

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

● Esse é o filme produzido pela Disney. Quem já assistiu essa história? Quem gostou da 

história? Onde aconteceu a história? Quantos personagens tem na história? Qual o 

nome deles? ... 

● Agora escolha uma parte da história que você gostou e desenhe. Mas não pode 

esquecer de representar o local que acontece a história (o cenário); Peguem o 

caderno de desenho e escrevam a Data e o título do seu trabalho; depois escreva, do 

seu jeito, qual a parte que você escolheu para representar; 

 

2a Atividade: Livro Prosinha 1 

● Você sabe que existem meios de transporte para diferentes funções? 

-TRANSPORTE COLETIVO É AQUELE QUE TRANSPORTA VÁRIAS PESSOAS AO 

MESMO TEMPO. 

-AQUELES QUE TRANSPORTAM MERCADORIAS SÃO CHAMADOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA. 

-O TRANSPORTE INDIVIDUAL REALIZADO, POR EXEMPLO, EM CARRO, MOTO 

OU BICICLETA, VEÍCULOS PRÓPRIOS OU NÃO, É CHAMADO DE TRANSPORTE 

PARTICULAR. 

●  Agora, na ficha 69 do Prosinha, vamos identificar cada um deles e pintar o quadradinho 

nas cores que a Pró falar. 

 

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

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


CIRANDA: sugestões para o final de semana 

● https://www.youtube.com/watch?v=me8kSoa_n5A  

 

3a Atividade: PORTFÓLIO Projeto Contos: História preferida 

● Em seu caderno de desenho escrever o título da sua história preferida. 

● Formar uma frase dizendo porque gosta dessa história. 

● Ilustrar com ambientação e personagens. 

 

English time:  
Hello! 

 

It’s Friday ! 

 

Game day, hoje vamos jogar alguns jogos sobre transport. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ed944bfbd62e3001d145540/transport  
 

MOMENTO LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana com o LIV em Casa, convidamos vocês para refletirem sobre o poder de 

cultivar emoções positivas em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de positividade.  

Quando estimulamos emoções positivas, nos abrimos para o novo com esperança e alegria 

e atraímos as pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar dos mesmos 

sentimentos. Tais sentimentos nos inspiram a agir sempre com o melhor de nós.   

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre o amor e a 

paz no mundo.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

Depois, dialogue com a criança sobre o poder do amor, da alegria, da esperança, e da paz 

em nossos corações. Leve a refletir sobre a contribuição que ela pode dar a este mundo.   

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no Google Classroom. Vamos adorar receber.  

Até a próxima.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=me8kSoa_n5A
https://quizizz.com/admin/quiz/5ed944bfbd62e3001d145540/transport
https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ

