
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: 29 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 / Artes 

Objetivos:  
 

 Conhecer a letra cursiva e iniciar o seu traçado.  

 Exercitar a leitura e escrita de palavras com GR e BR. 

 (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: Letra Cursiva – mandão C 

 Olá crianças! Hoje vamos conhecer a letra cursiva! Você sabe como elas surgiram? Como 

elas são?  

https://youtu.be/eaFGNUv97BM  

 Cada letrinha possui um movimento bem divertido e tem algumas que fazem o mesmo 

caminho que as outras, seguindo sempre uma que manda nas outras. Essa letrinha nós 

chamamos de MANDÃO! 

https://youtu.be/eaFGNUv97BM


 Vamos conhecer o nosso primeiro mandão? Clique no link- Vídeo da Pró Lu. 

https://youtu.be/7Vj251b4aLY 

 Vamos fazer igual? Prepare primeiro a bandeja de areia, arroz ou farinha para fazer 

essas letrinhas! Vai ser muito divertido!  

 Agora, com tinta guache ou cola colorida vamos fazer como dedinho na folha de papel 

ou caderno de desenho, começando pela letra C, depois as outras letrinhas: a, o, g, d, 

q! 

 

2a Atividade: Ditado desenhado – BR e GR 

 Vocês lembram das sílabas estudadas na aula passada? Clique nos links para relembrar. 

https://youtu.be/tpX6FhVLNlw  

https://youtu.be/OlQ44okXbKM  

 Agora, vamos fazer um ditado muito diferente! Primeiro, escreva todas as palavras 

dessa lista no seu caderno de pauta, deixando espaço de duas linhas entre elas para 

depois você desenhar. A sua pró irá escrever no quadro: 

1- BRASIL 

2- GRAVATA 

3- BRUXA 

4- GRILO 

5- BRÓCOLIS 

6- GRUTA 

 

 Após copiar, tente ler cada palavrinha sem ajuda ou com um pouco de auxílio de um adulto 

para depois desenhar o que leu. 

 

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

 

3a Atividade: Oficina – jogo da memória- LETRA CURSIVA E LETRA BASTÃO.  

 Vamos fazer um jogo da memória com as letras que conhecemos hoje? 

 Recorte 12 quadradinhos de papel e faça as letras: C – A – O - G – D - Q em letra bastão 

e em cursivo, depois vamos jogar tentando encontrar seus pares. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7Vj251b4aLY
https://youtu.be/tpX6FhVLNlw
https://youtu.be/OlQ44okXbKM


INGLÊS: 

Good Morning 
 

Hoje vamos começar um novo tema – Body Parts 

Hoje temos uma Mistery Box. Vamos ver o que tem dentro dela 

HEAD, BODY, ARMS, LEGS, HANDS, FEET. 

Agora vamos ouvir a música Body Parts - YouTube 

 

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 mais um trecho do filme Fantasia da Disney.  

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/r7gLlIv4ito 

Vamos assistir mais um trecho de Fantasia da Disney?  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8

