
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: 14 DE OUTUBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Matemática  

Objetivos:  

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

• Desenvolver os conceitos trabalhados;  

• (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: Desafios de adição e subtração  

• Oi pessoal! Hoje é dia de desafio. Vamos brincar de bingo dos desafios que vou 

apresentar. 

• Vamos fazer 2 linhas deitadas e 2 em pé no caderno de desenho.; depois vamos 

preencher os espaços com as continhas que a pró vai apresentar.  

• A Pró vai rodar a roleta e vocês vão pintar a continha que tem o resultado o número 

que saiu na roleta; 

 

2a Atividade: Dia da fantasia - teatrinho, grupão - lanche gostoso. 

 

ATIVIDADE DE CASA: Projeto Contos 

• Construir um castelo com sucata;  

Data da apresentação 22/10. (Alunos presenciais traz para apresentar na sala e 

alunos online apresenta de casa e tira foto para postar.) 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h 

 

TEATRO:  

Farra dos Personagens! 

 

 

 

 

 

 

Hoje é dia de folia!!!! 

Depois de tanta brincadeira e descobertas de personagens variados vamos colocar 

nossos personagens para dançar? 

Te convidamos para a FARRA DOS PERSONAGENS! Vamos fazer uma grande festa!  

Escolha um personagem, monte sua fantasia/figurino com o que tiver em casa e vamos 

nos divertir muito! Oba!!!!! 

Já estou escolhendo qual o personagem que irei me fantasiar! 

Beijinhos, 

Pró Cami. 



 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

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

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 


