
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: 22 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:  

 Exercitar a leitura de palavras com CR e FR. 

 Conhecer o significado de singular e plural. 

 Iniciar a construção de frases a partir de palavras. 

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

participação e cooperação; 

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

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

 (EI03EF09) - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 



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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 

1a Atividade: Plural e singular / Palavras com FR e CR 

 

 Olá crianças! Hoje vamos aprender algo diferente sobre as palavrinhas! Você já ouviu 

falar de SINGULAR e PLURAL?  

 SINGULAR é quando tem a penas 1 objeto ou ser vivo. 

 PLURAL é quando tem 2 ou mais.   

 Clique no link YouTube- Singular e Plural para entender mais. 

https://youtu.be/YnRT4TN3hrQ  

 Agora, vamos jogar? Clique no link Wordwall – Plural e singular 

https://wordwall.net/play/4476/673/5389  

 Vamos escrever palavrinhas com FR e CR no SINGULAR e PLURAL? – Ditado mudo e 

escreva as palavras no seu caderno de pauta. Faça o cabeçalho:  

DATA: 22/09/2021 

DITADO MUDO 
 

2a Atividade: A Natureza na Pandemia/ Desenho e construção de frase 

 Crianças, essa semana estamos falando da Primavera, estação que traz beleza à 

Natureza, mas sempre lembramos que o ser humano precisa cuidar da Natureza pra 

que ela continue bonita e preservada! 

 Mas será que na pandemia as pessoas cuidaram da natureza? Como será que ela ficou? 

Vamos ver? Clique no link Youtube - Planeta Espetacular. https://youtu.be/hjkkk-

FZZms  

 Pense e responda:  

- Porque será que aconteceram essas novidades nos lugares que o vídeo mostrou?  - 

Você percebeu alguma mudança no lugar onde você vive?   

- Você achou que a poluição na Natureza ficou melhor ou pior na Pandemia? 

 Agora,  pense como você gostaria de ver a natureza hoje em dia: as águas (mares e 

rios), animais, florestas e pessoas.  

 Escreva no seu caderno de pauta o que você pensou completando a frase: 

GOSTARIA QUE A NATUREZA... 
 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h30  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YnRT4TN3hrQ
https://wordwall.net/play/4476/673/5389
https://youtu.be/hjkkk-FZZms
https://youtu.be/hjkkk-FZZms


3a Atividade: Oficina – Portifólio: PRIMAVERA (desenho e pintura) 
 

 Vamos apreciar a estação da Primavera através dessas lindas obras de arte clicando 

no link Power Point – A Primavera nas Obras de arte. 

 Agora represente a sua Primavera! Utilize tinta e pincel ou hidrocor, lápis de cor e giz 

de cera. 

 

MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Cantar notas sol, mi e lá. 

Criar acompanhamento com frase contendo colcheias e semínimas. 

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 criando acompanhamento para 

canção infantil. A turma apreciará peça de Bach para flauta transversal. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/6GwfuWhOOdY 

Vamos de flauta transversal hoje? 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois terminar a nossa arte junto 

com a teacher dos dias da semana. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6GwfuWhOOdY
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

