
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: 30 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 - Matemática/ Sociedade/ Artes 

 

Objetivos:  

 Identificar os conceitos de posição: de frente, de cima para baixo e de cima e de lado.  

 Resolver situações-problema com medidas de capacidade. 

 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

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

propriedades;  

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

o depois e o entre em uma sequência;  

 (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 



1a Atividade: Livro Prosinha 2 – Ficha 128 E 129 (de frente, de cima 

para baixo e de cima e de lado) 

 Olá crianças! Vocês já perceberam que os objetos e seres vivos podem ficar com 

formas e aparências diferentes quando mudam de posição? Vejam como isso acontece 

clicando no link. 

https://youtu.be/RkRhGR1fjCs  

 Agora, vamos abrir o livro Prosinha 2, ficha 128 e observar as imagens que o fotógrafo 

fez do jacaré. Você consegue identificar as posições? 

 Agora é a sua vez! Abra o livro Prosinha na ficha 129, escolha um objeto da sua sala ou 

em casa, coloque numa posição e tente desenhar como você viu no vídeo. 

 

2a Atividade: Desafios com litro  

 Crianças, vocês lembram o significado de litro e mililitro? Vamos rever hoje 

resolvendo alguns probleminhas. Assista ao vídeo com muita atenção! Clique no link. 

https://youtu.be/qN12s42Nwao  

 Agora, vamos responder observando o que vimos no vídeo. Prepare seu caderno de 

desenho: 

Data: 30/09/21 

DESAFIOS COM LITRO 

 

- A professora precisava tomar 2 litros de água, mas ela só conseguiu tomar 1 litro. 

Quantos litros ficaram faltando? 

- 2 garrafinhas de 500 ml é igual a 1 litro. Quantas garrafinhas a professora vai 

precisar para ter 2 litros? Vamos desenhar no caderno de desenho? 

- Desenhe no seu caderno 1 copo de água, 1 garrafa de refrigerante e uma bacia. 

- Pinte de vermelho o recipiente que possui maior capacidade.  

-  Pinte de azul o recipiente que tem menor capacidade.  

- Circule o recipiente que você acha que possui a capacidade de 1 litro. 

- Faça um X no recipiente que você acha que possui a capacidade de menos de 1 litro. 

- Quantos litros de água você acha que cabe na bacia que você desenhou? Registre 

essa quantidade colocando o numeral e a letrinha L. 

 

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

 

3a Atividade: Jogos com litro 

 Vamos continuar estudando sobre medidas de capacidade?  

https://wordwall.net/pt/resource/5699814  

https://wordwall.net/play/4027/796/32022  

 

https://youtu.be/RkRhGR1fjCs
https://youtu.be/qN12s42Nwao
https://wordwall.net/pt/resource/5699814
https://wordwall.net/play/4027/796/32022


TEATRO:  

 

Que Personagem é esta? 

 

Olá minha galera! O nosso Grupão foi muito legal! E ainda acabou com uma grande 

festa da PRIMAVERA! Com uma grande FESTA DAS FLORES!!!!  

Hoje daremos continuidade a nossa aulinha das personagens... E teremos uma outra 

festa... uma festa de personagens! Faremos a brincadeira: QUE PERSONAGEM É ESTA?  

Atenção, concentração e vamos que vamos! 

Beijos da Pró Cami! 

 

INGLÊS 

Good Morning 

 

Hoje vamos começar uma arte sobre nosso Corpo. Vamos dançar de novo Body Parts - 

YouTube 

Vamos desenhar com a teacher um boneco ou boneca! 

O rosto e o cabelo vocês podem desenhar de forma livre ok. 

 

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

