
 

 RECADINHO ESPECIAL 

 

Bons estudos! 

                                 

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: 29 DE OUTUBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem/ Sociedade/ Artes/ 

Natureza/ Matemática 

 

Objetivos:  

● Relembrar contos clássicos e seus principais personagens. 

● Interpretar uma história oralmente e através do desenho. 

● Desenvolver a construção da escrita de frases. 

● Exercitar a leitura.  

● EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

● EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 



● EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com função social significativa. 

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

● Valorizar a cultura brasileira através das lendas. 

 

1a Atividade: Hora do conto das crianças/ leitura de frases 

● Agora, a Pró vai apresentar uma história bem legal! 

https://docs.google.com/presentation/d/1bYCFU_dOb94HYSoLGzMAZwwACV4

2Q4faXHedjCGYisk/edit?usp=sharing  

● A Pró irá sortear uma de cada vez para fazer a leitura do livro. 

● Agora invente uma frase com os personagens que aparecem no livro e desenhe no 

caderno de desenho. 

DATA 29\10\2021 

O MACACO E A MOLA 

 

2a Atividade: DIA DO SACI 

● Olá crianças! Vocês sabiam que hoje é o Dia do Saci? O Dia do Saci é 

comemorado em 31 de outubro, mesmo dia em que se comemora o Halloween. A 

data foi criada em 2003, com o intuito de resgatar e valorizar o folclore do 

nosso país, promover a cultura nacional e as tradições brasileiras. Vamos 

relembrar a lenda do saci? https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow 

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

● Agora vamos montar o saci com dobradura. 

https://www.youtube.com/watch?v=Trgo0jJXm9Q  

 

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

 

3a Atividade: Oficina  

● Vamos jogar com o Saci? https://wordwall.net/play/3643/192/798 

https://wordwall.net/play/20131/066/298  

 

CIRANDA: Sugestões para o final de semana  

● Preparem a pipoca para uma divertida história do Saci. 

https://www.youtube.com/watch?v=X5X7OWhqNRQ  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bYCFU_dOb94HYSoLGzMAZwwACV42Q4faXHedjCGYisk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bYCFU_dOb94HYSoLGzMAZwwACV42Q4faXHedjCGYisk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow
https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA
https://www.youtube.com/watch?v=Trgo0jJXm9Q
https://wordwall.net/play/3643/192/798
https://wordwall.net/play/20131/066/298
https://www.youtube.com/watch?v=X5X7OWhqNRQ


MOMENTO LIV: 
 

Olá família, como vocês estão? 

A proposta desta semana é a gente aprofundar um pouco mais sobre o medo. Esta 

emoção que as vezes toma conta da gente, e rouba a nossa paz e tranquilidade. 

Assim, quanto mais cedo aprendermos a lidar com esse sentimento, melhor 

saberemos conduzir nossas ações.  

Uma das primeiras tarefas ao conversar sobre o medo com a criança, é sempre 

dizer a verdade. Lembre-se, quando trabalhamos com a verdade ensinamos a criança 

confiar em nós. Apenas precisamos adaptar a nossa linguagem ao seu nível de 

maturidade, mas sempre com a verdade. 

Portanto, leve o medo da criança a sério, nunca a critique, nem a ridicularize. Dê 

credibilidade aos seus sentimentos e a ajude a falar sobre suas ansiedades. 

Desta forma, para ajudá-los nesta missão, seguem abaixo algumas atividades muito 

interessantes e prazerosas.  

Primeiramente passe o vídeo musical que segue em anexo e convide a criança para 

cantar e dançar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY 

Após passar o vídeo musical, converse com a criança sobre a música, e pergunte a 

ela sobre os medos dela, ao tempo em que você também deve compartilhar os seus.  

Por fim, brinque de esconde-esconde com a criança. Essa brincadeira ajuda a 

criança a superar o medo do abandono e da separação, pois permite que ela em 

frente de uma maneira individual, o medo de ficar sozinha.  

 

Boa diversão!! 

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

INGLÊS: 
 

Good Morning 

 

É hoje nossa Halloween Party! 

Coloque sua Costume, e traga muita energia!! 

Vamos dançar e brincar muito. Vai ser muito divertido! 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY

