
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: 21 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-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 – Matemática/ Linguagem/ Natureza/ Sociedade  

 

Objetivos:  

 Conhecer a sequencia numérica de 90 a 99. 

 Ler os nomes dos numerais. 

 Relembrar os conceitos: Par e ímpar 

 Realizar cálculos de adição e subtração. 

 Conhecer o Dia da Árvore e o significado desse dia. 

 (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência;  

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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



 (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 

1a Atividade: Família do 90 – sequencia numérica / Nome dos números - leitura 

 Hoje teremos um desafio para construir a família do 90! Para saber o numeral que 

você vai fazer no seu caderno de desenho, você terá que ler e somar! - Família do 90  

e descubra! 

 Escreva os numerais que você descobriu em todo o espaço do seu caderno, depois 

brinque de liga pontos seguindo a sequência desses numerais e veja a figura que vai 

formar! Observe no modelo do link Paint que sua pró já mostrou. 

 

2a Atividade: Desafios – adição, subtração/ Par e Ímpar 

 Vamos brincar de Ilha de Continhas?  

 No seu caderno de desenho faça 4 círculos com os numerais: 12, 7, 5, 15. Estas serão 

as “Ilhas” - Ilha de Continhas.  

 A pró irá mostrar uma continha de cada vez - adição ou subtração (estão no Power 

Point) e você terá que escrever ao redor do numeral que será o resultado 

correspondente. (observe o modelo no mesmo link).  

 Após cercar os numerais (Ilhas) com suas continhas, MARQUE COM UM X os 

numerais pares e MARQUE COM UMA CRUZ os números ímpares.  

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – Dia da Árvore 

 Você sabia que hoje é o dia da árvore? Você sabe por quê? Clique no link e descubra. 

https://youtu.be/0GJApUf4BFA  

 Vamos jogar agora com as árvores? Clique no link. 

    https://wordwall.net/play/4396/878/9671 

 Agora que já conhecemos a importância desse dia vamos desenhar ou pintar uma linda 

árvore inspirada na obra de arte do artista KANDINSKY? 

KANDINSKY NASCEU EM 1866 EM MOSCOU, NA RÚSSIA. SUA PRIMEIRA VONTADE  FOI SER 

MÚSICO, ENTRETANTO, FORMOU-SE EM DIREITO E ECONOMIA POLÍTICA PELA 

UNIVERSIDADE DE MOSCOU. AOS 30 ANOS, ENCANTADO COM UM QUADRO DE MONET, 

ABANDONOU A CARREIRA JURÍDICA E INICIOU SEU TRABALO ARTÍSTICO. (Fonte: Site Tintas 

Acrilex). 

 A partir da sua obra de arte ”Círculos - 1942”, podemos criar a nossa árvore, 

desenhando círculos ou outra forma geométrica que preferir. Clique no link Power 

Point- Kandinsky para visualizar. 

 

 

https://youtu.be/0GJApUf4BFA
https://wordwall.net/play/4396/878/9671


MOVIMENTO: 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Papel; 

- Lápis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, inferiores 

e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Jogo da memória: 

Será mostrado aos alunos figuras de animais em sequência durante um determinado 

período de tempo e os alunos terão que memorizar e representar no papel a sequência 

vista, mas antes, terão que desenvolver algumas atividades solicitadas pelo professor. 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Hoje vamos falar mais sobre os dias da semana! Vamos escutar a musica The days of the 

week  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos fazer uma 

arte junto com a teacher dos dias da semana. 

 

 

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

