
 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 
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: 13 DE SETEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Matemática 

 

Objetivos:  

● (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. 

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

tanto para lugares distantes quanto próximos;  

● Classificar os meios de transporte terrestre, aquáticos e aéreos. 
 

1a Atividade: ENCONTRO CONSONANTAL DR  

 

● Bom Dia Crianças! Hoje vamos relembrar a história do R intrometido. Vamos assistir 

https://youtu.be/eyqg_FzJ93I  

● Agora que o R se intrometeu no meio das letrinhas vamos conhecer uma família 

diferente. DRA DRE DRI DRO DRU - CRIANÇAS INTELIGENTES  

https://www.youtube.com/watch?v=gv-F4DVJB-E  

https://youtu.be/eyqg_FzJ93I
https://www.youtube.com/watch?v=gv-F4DVJB-E


● Vamos colocar as letrinhas em ordem no jogo. 

https://wordwall.net/play/14440/846/483  

● Vamos fazer um ditado de palavras https://wordwall.net/pt/resource/2929826 Não 

esqueça o cabeçalho! 

 

2a Atividade: Tamanhos - Prosinha 1 

 Você consegue identificar que coisas são pequenas, médias e grandes? 

https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o 

 Agora, vamos continuar com os meios de transporte aquáticos. Na ficha 66 do 

Prosinha, vamos identificar qual o tamanho de cada meio de transporte e realizar a 

contagem das janelas do barco. 

 Que tal relembrar o que estudamos sobre os meios de transporte? 

 Na ficha 68, ligue cada meio de transporte ao seu nome. 

 

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

 

3a Atividade: OFICINA - Jogo 

 Vamos brincar de batalha naval com o nosso Prosinha ficha 67? 

 A Pró vai explicar como se joga. 

 Convide toda a sua família para brincar. 

 

English time:  
Good Morning 

How are you today 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras SH juntas. Vamos ver o 

vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc  

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 

 

 
 

 

https://wordwall.net/play/14440/846/483
https://wordwall.net/pt/resource/2929826
https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc

