
RECADINHO ESPECIAL 

 

 
 

“PRIMAVERA CRUZA O RIO 

CRUZA O SONHO QUE TU SONHAS 

A PRIMAVERA VEM CHEGANDO.” 

MARIO QUINTANA 

 
Vamos nos alegrar com essa nova estação que vem chegando tão colorida e 

perfumada, mas fresquinha e ensolarada! Vamos estudar e nos divertir? 

Bons estudos! 

                                 

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: 20 DE SETEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade/ Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer e ler palavras com FR e CR, fazendo registros das mesmas; 

 Desenvolver a consciência fonológica. 

 Conhecer as estações do ano e a estação que inicia nesse mês.  

 (EI03ET03) - Identificar e selecionar fontes de informações, para  

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 (EI03EO03) - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

 (EI03EF01) - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão; 

 (EI03EF07) – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou de leitura; 



 (EI03EF09) - Levantar hipóteses sobre à 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: Palavras com FR e CR 

 Olá crianças! Vamos ler as palavras com a sua pró e descobrir o que elas têm em 

comum? Palavras com FR e CR. 

 Agora, vamos fazer a lista das famílias silábicas no caderno de pauta? Tente fazer do 

seu jeito. Não esqueça o cabeçalho: 

DATA: 20/09/21 

FAMÍLIAS SILÁBICAS: FR- CR 

 Depois que você terminar a lista das famílias silábicas, escolha junto com seus colegas 

e sua professora duas palavras com FR ou CR que RIMAM para construir uma frase e 

ilustrar no caderno de desenho.  

 

2a Atividade: Leitura coletiva/ Primavera 

 Você sabia que uma nova estação do ano vai começar essa semana? Você sabe quais são 

as estações do ano? As Flores da Primavera para descobrir. 

https://youtu.be/JSoPseXkeNY  

 E agora, você já sabe qual estação está terminando e qual está começando? 

Compartilhe com seus colegas, depois vamos ler juntos essa linda história que você 

acabou de ouvir? Leia as palavras que estarão coloridas. As Flores da Primavera- 

Ziraldo. 

 

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

 

3a Atividade: Vídeo para a Primavera! 

 

 Vamos celebrar o início da Primavera, essa linda estação com uma apresentação da 

turma na quinta-feira?  

 Vamos escolher juntos o que faremos pra a pró gravar. 

 Sugestões:  

- Cantar ou dançar a música O girassol ou Abelhas (Vinícius de Moraes),  

- Cantigas populares: Onde está a Margarida,  O Cravo e a Rosa;  

- Recitar um trecho do versinho: As Borboletas – Vinícius de Moraes ou Leilão de 

Jardim – Cecília Meireles. 

https://youtu.be/JSoPseXkeNY


Após a escolha, a pró irá selecionar a música ou versinho para ser recitado pelo grupo 

e realizar a gravação.  

 

Leilão de Jardim – Cecilia Meireles: https://youtu.be/OKvVVPJlOIM  

As Borboletas – Vinícius de Moraes: https://youtu.be/QiBn-rfI-wg  

Onde está a Margarida – Cantiga Popular:  https://youtu.be/v8NsYfZVRM4  

O Cravo e a Rosa – Cantiga Popular: https://youtu.be/1m8N2zF6hVk  

Canção da Primavera – Mario Quintana: https://youtu.be/IpJ_8luC0gY  

Pomar – Palavra Cantada: https://youtu.be/kfinwr3A9fg  

Trem das Estações – Mundo Bita: https://youtu.be/k7rcvY17W6c  

Vai e vem das Estações: Palavra Cantada - https://youtu.be/IEKJ-TkWAok  

 

ENGLISH TIME:  

 

Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Z! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoWS3UmHL6Q  Agora vamos para o caderno de 

desenho e desenhar algumas coisas com a letra Z. 
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