
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: 24 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-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/ Natureza/ 

Matemática 

 

Objetivos:  

 Conhecer o conto clássico:  A Pequena Polegarzinha. 

 Interpretar uma história oralmente e através do desenho. 

 Observar medidas e quantidades de alimentos através de uma receita. 

 Fazer estimativas de quantidade e tempo. 

 Desenvolver o raciocínio lógico.   

 EI03EO03 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 



 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 EI03ET04 - Registrar observações, manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), 

em diferentes suportes. 

 

1a Atividade: Conto clássico/ Interpretação, escrita e leitura. 

 Olá crianças! O nosso conto de hoje será bem florido como a Primavera e cheio de 

aventuras! 

 Você já viu alguém bem pequenininho, tão pequenininho que caberia dentro de uma 

flor? Conheça a agora essa personagem tão pequena, mas muito valente que vai te 

encantar!  

https://youtu.be/EmrFuAXENwA  

 Vamos lembrar a história que acabamos de ver e responder: 

- Quais personagens aparecem na história? 

- Qual a personagem principal? 

- Em que lugar aconteceu essa história? 

- Essa história aconteceu de dia ou de noite? 

- Você viu algum personagem mal? Qual? Por que era mal? 

- Você viu algum personagem bom? Qual? Por que era bom? 

- Onde Polegarzinha morava? 

- Se você morasse dentro de uma flor, qual flor você escolheria?  

- Desenhe você do tamanho da Polegarzinha dentro dessa casinha que você escolheu! 

 

2a Atividade: Livro Prosinha 2, ficha 160 - Receita 

 Vamos lembrar o que vimos sobre os lanches preferidos na hora de assistir um 

desenho ou filme? Veja na ficha 160 alguns filmes que falam sobre comida.  

 Qual o nome desses filmes? 

 Quais as comidas que aparecem? 

 Escreva ao lado das figuras o nome dos alimentos que você vê: PIRULITO, CREPE e 

outros. 

 

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

 

3a Atividade: DESAFIO DA RECEITA (do livro Prosinha 2, ficha 160) 

 Agora, a sua pró irá ler uma receita bem rápida para você fazer no final de semana 

em casa! Observe os ingredientes e o modo de fazer. 

https://youtu.be/EmrFuAXENwA


BOMBONS DE LEITE EM PÓ E CHOCOLATE 

 

Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de leite em pó 

 3 xícaras (chá) de achocolatado em pó 

 1 lata de leite condensado 

 Cacau em pó suficiente para envolver os bombons 

 Forminhas de papel para doce 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma tigela, misture bem o leite em pó, o achocolatado e o leite condensado. 

2. Com as mãos, sove bem até formar uma massa homogênea. 

3. Quando a massa soltar das mãos, faça bolinhas, coloque-as em forminhas de papel e 

leve-as para a geladeira por 20 minutos. 

4. Retire os bombons da geladeira e passe-os no cacau em pó. 

 

 Pense e responda: 

- Quantos ingredientes serão utilizados nessa receita? 

- Vamos brincar de fazer estimativa? Quantos bombons você acha que dará pra 

fazer? Por quê?  

- Quanto tempo você acha que dura a realização dessa receita? 

- Por que a massa precisa ir para a geladeira se ela não vai ao fogo para depois 

precisar esfriar? 

- Que outro ingrediente poderia ser utilizado para substituir o cacau em pó no 

final da receita? 

- Você considera essa receita saudável? Se não, o que poderíamos acrescentar ou 

substituir para que fique saudável? 

- Você gostou dessa receita? Como você realizaria essa receita?  

- Desenhe no seu caderno de desenho os passos dessa receita: 

 

1- Inicio (os ingredientes) 

2- Meio (misturando) 

3- Fim (como você imagina que ficarão esses bombons no final da receita.) 

 

CIRANDA: Sugestões para o final de semana 

 A Primavera da Lagarta – Ruth Rocha. 

 https://youtu.be/Bw3-6EANeqA  
 

 Para as crianças se encantarem com os LIVROS – Animação 

https://youtu.be/siU1QwvAiHU  

https://youtu.be/Bw3-6EANeqA
https://youtu.be/siU1QwvAiHU


 

MOMENTO LIV: 

 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Entramos na primavera, não é mesmo? 

É tempo de renovação, florescimento, mudanças, transformações, esperança, 

CRESCIMENTO!  

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o 

melhor que pudermos ser. 

 Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a 

ALEGRIA, esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe 

natureza pode nos proporcionar tão bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente como ela desejar.  

Segue o link do vídeo musical abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Como ela se sente quando está desfrutando da natureza? 

O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza? 

A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? O 

que a natureza espera de nós? 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.  

Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela 

nos traz e como a natureza nos faz bem.  

Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as 

benesses da natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no jardim, 



o colorido das flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a importância 

e o valor da natureza e como devemos cuidar dela.  

Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com todas 

as suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!! 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

Considerando as histórias da Mel que vem sendo trabalhadas no momento online, a fim de 

reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam a atividade 17 do álbum de 

figurinhas.  

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 


