
 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 
Enfim, Outubro vem chegando e até aqui conquistamos tantas coisas! Então, vamos 

continuar descobrindo, criando e nos divertindo nas nossas aulas?  
 

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: 27 DE SETEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade/ Natureza/ Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer e ler palavras com BR e GR, fazendo registros das mesmas; 

 Desenvolver a consciência fonológica. 

 Conhecer animais da fauna brasileira. 

 (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. 

 



1a Atividade: Palavras com BR e GR 

 Olá turminha! Vamos começar a semana estudando mais um grupo silábico? O R 

intrometido continuou aparecendo junto de ais duas letrinhas, o B e o G. Vamos ver 

como ficou o som delas junto com as vogais? Leia junto com a sua pró! Clique nos links 

BR e GR. 

https://youtu.be/-jE6is239kw  

https://youtu.be/b6b7YZvIX7U  

 Agora, faça uma lista de palavras no seu caderno de pauta iniciando com as sílabas 

que vimos. Para escrever o que está faltando a sua pró vai falar as palavras: 

GRAVATA – GRILO – GRUTA - BREJO – BRUNO – BRILHO.  

 Escreva assim no seu caderno de pauta: 

DATA: 27/09/21 
 

GRA_______ 

GRI_______ 

GRU_______ 

BRE_______ 

BRU_______ 

BRI_______ 

 

2a Atividade: Livro Prosinha 2, ficha 124, 125 e 126/ Nossos Animais 
 

 Vocês conhecem os animais que vivem nas nossas florestas? Observem o cartaz dos 

ecossistemas do Brasil. Clique no Link PDF. Quais animais vivem nesses lugares? Clique 

no link YouTube para ver alguns. 

https://youtu.be/fNTLNpGltCE  

 Agora, observe na ficha 124 que animal você vê. Você conhece essa ave? Já viu em 

algum lugar? Vamos escrever na ficha o nome dela: 

SABIÁ-LARANJEIRA 

 Agora, circule na ficha 125 os outros animais que pertencem à fauna brasileira, 

depois, escreva ao lado o nome deles: 

ONÇA – COBRA – TAMANDUÁ – ARARA –MICO - TARTARUGA 

 Por fim, vamos ouvir a leitura da sua pró na ficha 126 para encontrar e circular os 

nomes de mais alguns bichinhos das nossas florestas: 

JACARÉ – ARARA- MICO-LEÃO – SAGUI – COTIA – TAMANDUÁ – CAPIVARA  

(focinho quadrado). Depois que você circular ligue os nomes para as figuras que estão 

na página.  

 

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

 

https://youtu.be/-jE6is239kw
https://youtu.be/b6b7YZvIX7U
https://youtu.be/fNTLNpGltCE


3a Atividade: Vamos jogar? 

 É hora de jogar com as sílabas BR e TR.  

https://wordwall.net/play/6782/565/8419  

 

 

 

https://wordwall.net/play/6782/565/8419

