
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: 15 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-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 / Sociedade / Artes 

 

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; 

● Conscientizar os alunos sobre as leis de trânsito, alertando-as sobre os perigos que 

nele ocorrem e, sobretudo, como devemos nos comportar e respeitar as leis para a 

segurança e as dos outros. 

● Identificar algumas placas de trânsito.  

 

 



1a Atividade: Trânsito – Livro Prosinha 1 

● Olá queridos! Vocês já prestaram atenção ao papai e a mamãe dirigindo? Existem 

algumas regras para que o trânsito funcione direitinho. Vamos conhecer algumas?  

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks  

●  Agora vamos relembrar algumas coisas que aprendemos no vídeo na ficha 75 e 76 do 

nosso prosinha. 

 

2a Atividade: ENCONTRO CONSONANTAL VR  

● Bom Dia Crianças! Vocês lembram do R intrometido? Ele continua se intrometendo nas 

palavrinhas. 

● Vamos conhecer mais uma família diferente. VRA VRE VRI VRO VRU - CRIANÇAS 

INTELIGENTES https://www.youtube.com/watch?v=rakubePx2qQ  

● Vamos descobrir que palavrinhas podemos formar com essa família?  

https://docs.google.com/presentation/d/11j0EsteskwdHwcIs1AOuezyGvJb-

L7ubrDKy0-O67-I/edit?usp=sharing  

● Vamos escrever essas palavrinhas no caderno de pauta. Não esqueça o cabeçalho! 

 

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

 

3a Atividade: OFICINA- Normas de trânsito. 

● Agora observe bem a ficha 77 do Prosinha, vamos descobrir o que está errado na 

figura?  Lembre-se das normas de trânsito que aprendemos! 

● Vamos fazer a nossa própria rua com as normas que aprendemos? 

 

MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Cantar notas sol, mi e lá. 

Movimentar-se de acordo com as frases rítmicas lidas. 

Apreciar obras musicais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de gestos e movimentos corporais, as crianças cantarão as notas sol, mi e lá 

solfejando-as e experimentando as possibilidades dos intervalos. Junto as notas também 

o ritmo será reproduzido com frases já trabalhadas. A turma apreciará peça de Bach 

para violoncello. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks
https://www.youtube.com/watch?v=rakubePx2qQ
https://docs.google.com/presentation/d/11j0EsteskwdHwcIs1AOuezyGvJb-L7ubrDKy0-O67-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11j0EsteskwdHwcIs1AOuezyGvJb-L7ubrDKy0-O67-I/edit?usp=sharing


 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0 

Hoje vamos de violoncello. 

 

ENGLISH TIME:  
Good Morning 

 

Hoje vamos fazer uma atividade escrita. 

A Teacher vai mostrar um meio de transporte e no caderno de desenho, os alunos irão 

escrever o nome do jeito que lembrarem. 

Depois, podem desenhar. 

 

 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

