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                                                                                                                      TOQUINHO 

Oi crianças lindas do meu coração! 

O Dia das Crianças está chegando e vamos comemorar com muita alegria 

Uma ótima semana! 

Estou esperando vocês! 

                               

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: 04 DE OUTUBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

 Perceber quando usamos RR nas palavras.;  

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado das letras; 

 Desenvolver a consciência fonológica; 

 Identificar palavras no texto. 

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer e informação. 

 (EI03EO04) - Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;  

 (EI03CG05) - Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas;  

 (EI03ET05) - Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças:  

 (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. 

 (EI03CG05) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 

1a Atividade: Uso do RR – Leitura e Escrita 

 Oi pessoal! E o fim de semana? Foi legal? 

 Hoje vamos aprender mais coisas sobre a nossa escrita. Vamos falar da letrinha R. Já 

sabemos o quanto ela é intrometida, não é mesmo? Vocês sabem porque usamos RR em 

algumas palavras e em outras usamos R? Para descobri vamos assistir o (Power Point 

RR) e fazer umas atividades lá. 

 Vamos aprender mais sobre o som que os RR fazem nas palavras assistindo ao vídeo 

com RR: https://www.youtube.com/watch?v=wfkXeg8wUMM 

 Peguem o CADERNO DE PAUTA e vamos fazer um DITADO ILUSTRADO RR (WORD) 

com algumas das palavrinhas que vimos no vídeo. 

 Não esqueçam do cabeçalho. 

 

 DATA: 

X 

 NOME: 

X 

 DITADO RR 

1. 

X 

2. 

X 

3. 

 

 Agora escolha uma das palavras que você escreveu, faça uma frase com ela e depois 

ilustre bem bonito, do seu jeito. 
 

2a Atividade: Projeto Contos. LIVRO PROSINHA 2 (o rosa); FICHAS 152  

 Gente, hoje vamos continuar estudando no nosso Livro Prosinha 2com nosso Projeto 

Contos. Vamos rever no livro a história da Branca de Neve. A Pró vai apresentar agora 

a história para vocês, prestem bem atenção.  

https://www.youtube.com/watch?v=22p8CyfeDYI 

 Após assistir ao vídeo abrir o livro Prosinha 2, na FICHAS 152. Vamos observar as 

gravuras do livro e vamos recontar a história e a Pró vai escrever o que vocês falarem 

no Word. (A Pró vai conversar sobre a história e propor um reconto, orientando-as na 

https://www.youtube.com/watch?v=wfkXeg8wUMM
https://www.youtube.com/watch?v=22p8CyfeDYI


organização da sequência de fatos. Pedir às crianças que observem as imagens da ficha 

de atividade e, com base nelas, vamos produzir o nosso texto coletivo. Explicar que 

deverão atentar para a sequência de fatos e usar frases claras e objetivas. Depois de 

pronto fazer a Leia o texto da turma e propor ao grupo os ajustes necessários para 

que o texto fique claro e coeso). Depois de terminarem o texto, propor fazermos um 

filme com o texto em outra aula. 

 

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

 

3a Atividade: Jogo RR 

 Vamos aprender mais sobre o uso do RR com um joguinho: 

https://wordwall.net/pt/resource/2283583/r-ou-rr 

 Outro joguinho: https://wordwall.net/pt/resource/6858232/ppe-r-ou-rr 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

 

Vamos preencher nosso calendar! 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois vamos 

jogar stop, vamos sortear uma letra e preencher os tópicos escolhidos em sala com a letra 

sorteada, quem terminar primeiro fala STOP! 

 

ATIVIDADE DE CASA: 

 

 Assistir ao filme Branca de Neve e os sete anões (Walt Disney, 1937 – disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LcZYgeW37Ps>, acesso em: 2 maio 2019) com 

as crianças e tracem comparações com a versão escrita, lida anteriormente. 

 Fazer o desenho da parte preferida do filme. 

 Mas, atenção! Esse desenho será para o nosso filme. Então, vamos caprichar           

(desenhar de canetinha colorida e pintar com lápis de cor. Não podemos esquecer o 

cenário(onde aconteceu essa parte que você gostou? Na floresta, no castelo, colocar 

céu, chão, jardim, árvores...) 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/2283583/r-ou-rr
https://wordwall.net/pt/resource/6858232/ppe-r-ou-rr

