
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: 23 DE SETEMBRO DE 2021 – QUINTA-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: Sociedade. 

 

Atividade: Grupão 

 

Objetivo: Vivenciar uma homenagem ao início da estação da Primavera. 

Nosso primeiro momento do dia será um Grupão Especial em homenagem à Primavera! 

Aproveitem o espetáculo!  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Matemática/ Sociedade/ Artes 

Objetivos:  

 Identificar quantidades e tamanhos: muito/pouco, pequeno/médio/grande. 



 Conhecer os profissionais que produzem os filmes de adultos e desenhos das histórias 

e contos infantis.  

 Identificar os meios de transporte e os ambientes onde circulam. 

 Fazer leitura de palavras e nomes de profissionais do cinema. 

 Ler palavras com CR e FR. 

 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

  (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

 

1a Atividade: Livro Prosinha 2 – Ficha 161 e 162   

 Olá turminha! Vocês se lembram das aulas anteriores quando falamos dos filmes e 

desenhos que já passaram no Cinema? Fale alguns que você conhece. 

 Você já foi ao cinema? Você sabia que as pessoas costumam lanchar nesse lugar?  

 Abra seu livro na ficha 161 e veja o que a maioria das pessoas costuma comer. E você, 

o que gosta de comer? Prefere muito ou pouco? Vamos responder na ficha. 

 Agora, vamos descobrir como se faz um filme e quem participa. Você gostaria de 

fazer um filme? Veja como isso acontece.  

    SET DE GRAVAÇÃO DO FILME TURMA DA MÔNICA 

https://youtu.be/ItM4rcioMJk  

 Reveja o que você descobriu na ficha 162. Veja as imagens dos profissionais e os seus 

nomes. Exercite sua leitura para ligar os nomes às figuras. Mas, antes ouça a leitura 

que a sua pró vai fazer sobre os profissionais do cinema:  

 

DIRETOR: escolhe atores, conduz as filmagens, imagina o filme inteiro e acompanha 

todo o processo até a finalização. 

ATOR: representa um personagem da história, deve estudar muito o texto, precisa 

treinar a entonação de voz, os movimentos do corpo e suas emoções para transmitir 

ao público as ideias do roteirista e do diretor. 

OPERADOR DE CÂMERA: é responsável pela captação das imagens, conhece muitos 

equipamentos, como lentes e câmeras. 

MAQUIADOR: é responsável pela aparência dos atores, cuida do                     

embelezamento e da caracterização dos personagens, inclusive com efeitos especiais; 

tudo o que faz deve ser testado com a luz do set antes do momento de filmagem. 

FIGURINISTA: cria os figurinos para os personagens, estuda e pesquisa para 

caracterizar a época e o lugar onde a história do filme acontece. 

https://youtu.be/ItM4rcioMJk


 

2a Atividade: Livro Prosinha 1, ficha 78 e 79: Revisão – Meios de Transporte 

 Vamos lembrar o que já estudamos sobre os meios de transporte?  

 Cole os adesivos dos transportes nos lugares onde eles se movem na ficha 78. 

 Agora, vamos colorir os meios de transporte conforme o que está abaixo: 

 

Laranja: meio de transporte que anda sobre trilhos, é rápido e leva carga ou carrega 

muitas pessoas ao mesmo tempo. 

 

Verde: meio de transporte de duas rodas. 

 

Azul: meio de transporte terrestre que carrega muitas pessoas ao mesmo tempo. 

 

Amarelo: meio de transporte aéreo, rápido e que carrega muitas pessoas. 

 

Vermelho: meio de transporte terrestre que pode carregar até 7 pessoas.  

 

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

 

3a Atividade: Portifólio - continuação/ leitura de palavras com CR e FR 

 Vamos continuar produzindo o Portifolio de Artes e depois tem um joguinho especial 

de leitura para você! Clique no link Wordwall. 

https://wordwall.net/play/21140/964/411  

 

INGLÊS: 

Hello Kids, 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos registrar com lindos 

desenhos my routine, isso mesmo, vamos desenhar a nossa rotina em cada dia da semana. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wordwall.net/play/21140/964/411
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


TEATRO:  

 

Por Onde Anda a PrimaVera - GRUPÃO  

 

Opa... Tem alguma coisa estranha... Parece que a Primavera resolveu não aparecer 

este ano! A Fada das Estações está muito preocupada com esta situação... O Inverno 

precisa ir embora, a Primavera precisa chegar e assim o Verão e depois o Outono para 

que tudo aconteça no seu tempo, tenha as suas fases e os para que os ciclos da 

natureza fluam... 

Hum... acho que a Fada das Estações contará com a ajuda de crianças muito 

especiais para tentar convencer a Primavera de chegar, hein?  

Com vocês: “Por Onde Anda a PrimaVera”? 

Beijinhos, Pró Cami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


