
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: 28 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/ Natureza/ Sociedade  

 

Objetivos:  

 Conhecer a noção de medidas de capacidade: Litro e mililitro.  

 Relembrar números ordinais e conceitos: último e primeiro. 

 Conhecer animais Silvestres da nossa fauna.  

 (EI03ET03) - Identificar e selecionar fontes de informações, para  

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 (EI03ET04) - Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

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

diferentes suportes. 

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

o depois e o entre em uma sequência;  

 

 



1a Atividade: Medida de Capacidade – Litro  

 Hoje vamos conhecer uma forma de medir as coisas. Você sabia que podemos medir a 

quantidade de líquidos? Para medir precisamos saber qual a capacidade que possui a 

garrafa, copo ou outro recipiente que vamos utilizar para encher de água ou suco, por 

exemplo.  

 Clique no link para entender melhor. 

https://youtu.be/7oteCi4ormc  

 Agora, vamos brincar de marcar recipientes. Você vai precisar de copos, garrafas  de 

diferentes tamanhos, 1 jarra com medidas até 1 litro e 1 hidrocor ou caneta marcador. 

 Como vimos no vídeo, a medida de capacidade se chama LITRO e é representada pela 

letra L. Essa letra é utilizada nos recipientes onde contem 1 LITRO de qualquer 

líquido. Mas quando a quantidade é menos que 1 litro, utilizamos as letras ml, que 

quer dizer mililitro. 

 Vamos brincar assim: 

-  Distribua os recipientes numa mesa. 

- Quais recipientes você acha que cabe 1 litro de água? Escreva neles assim: 1L 

- Quais recipientes você acha que cabe menos de 1 litro? Escreva neles: ml 
- VAMOS CONFERIR? 

- Pegue uma jarra que possua medida de 1 litro e encha de água.  

- Coloque essa água nos recipientes onde você marcou 1L e veja se realmente tem 

essa capacidade. 

- Agora, experimente nos recipientes que você marcou ml. 
- Experimente ainda dois recipientes menores que podem preencher uma garrafa de 1 

litro. 

- Qual recipiente tem menor capacidade? 

- Qual recipiente tem menor capacidade? 

 

 Vamos registrar essa experiência? Pegue seu caderno de desenho e escreva assim para 

depois desenhar abaixo (garrafas que representem essas medidas): 

 

DATA: 28/09/21 

1L     -        500ML     -  250ML 
 

 

https://youtu.be/7oteCi4ormc


2a Atividade: Livro Prosinha 2, ficha 127/Animais silvestres/ Contagem, 

números ordinais 

 Agora, vamos pegar o livro Prosinha 2, ficha 127 para rever os animais brasileiros que 

vimos na aula passada e vivem nas florestas. Eles também são chamados de animais 

SILVESTRES.  

 Circule e conte os animais que você encontrar na árvore.  

 Numere os animais que você circulou no livro de acordo com o tamanho, do menor até o 

maior, de 1 a 20, depois responda: 

- Qual foi o primeiro animal? 

- Qual foi o último?  

-Quem é o decimo bichinho? (cada criança poderá ter escolhido um bichinho diferente). 

- Qual o segundo?  

- E o décimo segundo? 

- Agora, fale os números ordinais junto com a sua pró do primeiro até o vigésimo, 

observando os bichinhos no livro. 

- Por fim, desenhe em seu caderno de desenho o terceiro animal que você marcou no 

livro, escreva o nome dele mostre para a turma. Será que todos desenharam o mesmo 

animal?  

 

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

 

3a Atividade: OFICINAS – revisão de ordinais 

 Vamos continuar jogando com os números ordinais?  

https://wordwall.net/play/6329/512/1911  

https://wordwall.net/play/4158/930/5702   

 

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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

https://wordwall.net/play/6329/512/1911
https://wordwall.net/play/4158/930/5702


- ATIVIDADES: 

1. Imagem em ação: 

Os alunos irão escrever em um pedaço de papel alguns animais e colocaram dentro de um 

saco. O professor fará mímica sobre o que estiver escrito no papel e os alunos tentarão 

adivinhar de que animal se trata. 

 

 


