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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: 06 DE OUTUBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  

 (EI03EO02) - Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações;  

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

 (EI03CG02) - Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades;  

 (EI03EO03) - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

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

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráficas e/ou de leitura; 

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

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão; 

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

interesses e necessidades em situações diversas;  



 (EI03EF09) - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

 

1a Atividade: Projeto Contos – Livro Prosinha 2 FICHA 164 

 Hoje vamos continuar o nosso Projeto de Contos. Lembram qual foi a história que 

recontamos na segunda – feira? A branca de Neve. Pois é, agora chegou a hora de 

fazermos o filme dessa história. Cada um vai desenhar uma parte da história, que a Pró 

vai dividir e vamos montar nosso cineminha. 

 Olhem aí na ficha. O que será que vamos fazer com esse material? 

 Pois é, enquanto vocês desenham a pró vai montar a caixinha do cineminha. 

 

2a Atividade:  APRESENTAÇÃO DA CURSIVA. 

 Vamos observar esse grupo de letras (POWER POINT: Letra cursiva). Olhem como elas 

tem um traço parecido. Não é mesmo? Todas se parecem um pouco. Mas tem uma que 

todas seguem o mesmo traço que ela. Será que conseguimos identificar qual é? É a letra 

(i). 

 Vamos pegar o nosso caderno de desenho e vamos fazer o movimento de cada uma com 

a cola colorida. 

 

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

 

3a Atividade: PORTFÓLIO – MAT/NAT 

  

ATIVIDADE DE CASA: CAÇA-PALAVRA DO RR  

 

MÚSICA:  

OBJETIVO 

Criar acompanhamento com frase contendo colcheias e semínimas. 

Apreciar obras musicais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio equipamento de áudio o professor colocará uma música infantil conhecida das 

crianças para tocar e proporá que elas criem um acompanhamento usando as células 

rítmicas já aprendidas. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o 

Vamos assistir um concerto de orquestra e trompa de Mozart. 

 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o


 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois 

https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM agora vamos brincar de Simon says 

a teacher começa com os comandos e depois cada student terá a oportunidade de dar os 

comandos também. Ex: Touch the nose. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM

