
RECADINHO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                      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: 05 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática  

Objetivos:  

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 Construir o conceito de medidas de comprimento; 

 (EI03ET07) - Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência; 

 (EI03EF07) - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.  

 (EI03EF01) - Expressar ideias desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fatos ...   

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

linguagens (desenho, registro, por número ou escrita espontânea), em diferentes 

suportes.  

 

1a Atividade: Projeto Nossos Animais. LIVRO PROSINHA 2; Sistema de 

medidas(metro/peso) / Projeto Animais Fichas 130 e 131.  

 Conversar com as crianças sobre a Onça-Pintada; O que sabem sobre esse animal? 

Quem já viu? Propor assistir ao vídeo do Passeio Animal – Onça-Pintada: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPC6wwkkS6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=nPC6wwkkS6Q


 Conversar com as crianças sobre o que aprenderam sobre a Onça-Pintada no vídeo? 

 Agora vamos abrir o Livro Prosinha 2(ROSINHA) na FICHA 130. O que vocês 

observam nas gravuras dessa página? Explorar cada gravura junto com as crianças; 

depois, questionar que animal eles estão vendo? Que texto é esse? Sobre o que será 

que ele fala? 

 Esse texto é uma ficha informativa sobre um animal, a onça pintada. Esse tipo de 

texto traz algumas informações e características da onça-pintada. Olhem no texto e 

mostrem onde há informações matemáticas, por exemplo, as medidas do animal. Vocês 

sabem o que significam essas informações? Olhando essas medidas será que essa é 

maior ou menor que um de nós? Depois da leitura da ficha e do diálogo a respeito do 

animal em estudo, vamos observar essas imagens. Olhem esse cartaz das Paisagens 

naturais do Brasil. Onde será que ela pode ser encontrada?  

2a Atividade: Sistema de medidas(metro/peso) / Projeto Animais Fichas 131.  

ATIVIDADE DE CASA: FICHA 131 

 Agora abram na FICHA 131, que será a ATIVIDADE DE CASA: Eu vou explicar: 

Observem a representação das duas onças. Quais das características vocês 

observam? Olhando as gravuras qual é a menor e a maior onça; Agora vamos olhar as 

medidas numéricas.  

 E em casa junto com um adulto, peguem uma fita métrica e registrem a própria altura.  

 

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

 

3a Atividade: PORTFÓLIO – MAT/NAT 

 

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. 

 



- ATIVIDADES: 

1. Funcional Kids 

Faremos exercícios e movimentos afim de proporcionar aos alunos o prazer em se 

exercitar de maneira simples e bem divertida.  

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Vamos escutar a song https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM 

Agora vamos fazer uma arte, vamos montar um body com recortes de revista, pegue uma 

revista velha, papel, tesoura e cola and let’s go! 

 

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


