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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: 07 DE OUTUBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Matemática  

 

Objetivos:  

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

 Construir o conceito de medida de tempo;  

 Entender que o ano tem 12 meses, o mês tem mais ou menos 30 dias, a semana tem 

sete dias e quais são esses dias;  

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

antes, o depois e o entre em uma sequência;  

 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

 (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; 

 (EI03ET04) Registra observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 

1a Atividade: CALENDÁRIO DE OUTUBRO (POWER POINT) 

 Oi pessoal! Mudamos o Mês. Vamos ver aqui no POWER POINT DO CALENDÁRIO. O 

Mês de Setembro teve 30 dias e terminou na Quinta (mostrar no Power Point); 



Ontem, foi quarta-feira dia 6 de Outubro (mostrar no Power Point) e hoje é o sétimo 

dia do mês de Outubro; Dia 7. 

 Bem agora vamos montar nosso calendário da sala do mês de Outubro. (POWER 

POINT DO CALENDÁRIO DE SETEMBRO E OUTUBRO) 

 

2a Atividade: Projeto Nossos Animais.  

LIVRO PROSINHA 2; FICHA 133 e 134 

 

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

 

3a Atividade: PORTFÓLIO – MAT/NAT ou OFICINA  

– Vamos fazer um joguinho com r e rr. 

https://wordwall.net/pt/resource/11889335/palavras-com-r-e-rr 

 

ATIVIDADE DE CASA: Projeto Nossos Animais.  

LIVRO PROSINHA 2; FICHA135 

 

TEATRO:  

PERSONAGENS EM AÇÃO! 

Meus Amores e Minhas Amoras, vamos juntos que hoje tem mais descobertas de 

personagens! Esta nossa viagem no mundo dos personagens está sendo muito legal! 

Relembrando vários personagens de filme, série, livros... E o melhor conhecendo novos 

personagens também! Já prepararam as suas dicas?  

Beijinhos 

Pró Cami 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

Vamos escutar a música https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM e depois a 

teacher vai ditar as partes do corpo com diferentes cores e no final vamos recortar e 

montar o body. 

HORA DE BRINCAR: 11h às 11:30h - 17h às 17:30h 
 

https://wordwall.net/pt/resource/11889335/palavras-com-r-e-rr
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM

