
RECADINHO ESPECIAL 

... 

Brincando de carrinho 

Ou de bola de gude 

Criança quer carinho 

Criança quer saúde 

Chutando uma bola 

Ou fazendo um amigo 

Criança quer escola 

Criança quer abrigo 

Lendo um gibi 

Ou girando um bambolê 

Criança quer sorrir 

Criança quer cresce 

... 
TOQUINHO 

A semana das crianças chegou e vamos nos divertir muito! 

Parabéns pelo seu dia! 

Você é nossa alegria! 
Uma ótima semana das crianças! 

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: 11 DE OUTUBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

 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: Projeto Contos. LIVRO PROSINHA 2 (o rosa); FICHAS 165 e 166  

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

Contos. Vamos conhecer a casa que as princesas moravam. Quem sabe qual é? 

 O que acreditam que está indicado estas palavras que constam na ilustração. Isso são 

os nomes dos ambientes do castelo. Vamos ler?  Vocês sabem para que servem esses 

locais. 

TORRE DE MENAGEM – torre mais alta do castelo, ponto de poder e último local 

mais seguro do castelo. 

ARMAZÉNS – locais para estocar alimentos. 

ESTÁBULOS – locais onde ficavam e eram cuidados os cavalos do reino. 

PÁTIO – espaço externo de circulação de pessoas e onde os súditos eram reunidos 

para receber comunicados do rei e, também, onde aconteciam as comemorações 

festivas. 

PONTE LEVADIÇA – principal acesso ao interior do castelo; era feita de madeira e 

funcionava por meio de um mecanismo giratório, permitindo que ela fosse erguida e 

baixada rapidamente. 

SALA DO TRONO – sala onde o rei ou rainha recebia convidados e visitantes e 

administrava o seu reino. 

PAVILHÕES – formavam o interior do castelo, por onde só podiam circular a família 

real e pessoas autorizadas por ela (salas, salões, quartos, etc.). 

FOSSO – espaço entre o exterior e o interior do castelo com a função de dificultar a 

entrada de invasores no reino; havia fossos secos, cujo fundo era forrado de estacas 

pontiagudas, e fossos cheios de água. 

MASMORRA – celas subterrâneas onde fi cavam os prisioneiros. 

MURALHA – grande muro de pedra construído para defender o reino do ataque de 

seus inimigos. 

TORRES – construídas com pedras ao longo da muralha para garantir a segurança do 

reino; nelas ficavam soldados fazendo a vigia do castelo. 

 



 Existem outros cômodos nos castelos, que não aparecem na imagem, como cozinha, 

sala de banquetes, etc. Para saber mais a respeito dos castelos medievais, acesse 

sites e imagens da internet. Como sugestão, visite: 

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

 Agora vamos pegar o caderno e desenhar um castelo; 

 

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

 

2a Atividade: Dia do pijama - acampamento (lençol, almofada, pijama, pipoca, pantufa, 

bichinho de pelúcia, lanterna...) os alunos do online também participarão do acampamento 

e piquenique. 

  

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

ATIVIDADE DE CASA: Livro prosinha 2 (rosa) – FICHA 167 

 Bem crianças, abram Livro na ficha 167, esta será a atividade de casa de hoje. 

Observem o desenho do castelo representado na ficha de atividade. O que está 

faltando (a metade do desenho).  Vejam os detalhes e quais cores que foram usadas 

na ilustração. Em casa vocês separem as cores que correspondentes a parte do 

desenho que precisam completar. 

 

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

 

 

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

