
RECADINHO ESPECIAL 

 

 
 

UM TEMPO DE RENOVO, ALEGRIA, BRILHOS, FESTA E MUITA MAGIA SE 

APROXIMA! VAMOS COMEÇAR A CONHECER E CELEBRAR UMA DAS FESTAS 

MAIS ESPERADAS DO ANO. O NATAL ESTÁ CHEGANDO!! 

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: 1 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem/Sociedade/ Natureza/ Artes 

 

Objetivos:  

• Conhecer uma história e recriar uma continuação para a mesma; 

• Exercitar a leitura de palavras e textos. 

• Perceber palavras que rimam. 

• Conhecer e experimentar o processo da germinação. 

• (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa.  

• (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para  responder 

a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

• (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; 

• (EI03EF09) - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

1a Atividade: Livro Prosinha 2 – Ficha 176 (LEITURA/ CONTINUE A 

HISTÓRIA) 

 

• Olá Turminha! Vamos ler uma parte da história JOÂO E O PÉ DE FEIJÂO na ficha 

76? 

• Circule o nome JOÃO no texto. 

• Quantos nomes você conseguiu encontrar? Registre na ficha. 

• Agora, vamos continuar a história? O texto termina quando João vê o castelo. O que 

você acha que vai acontecer, será que vai aparecer algum personagem? Registre no seu 

caderno de desenho e escreva o nome dos personagens ou objetos que João vai 

encontrar. 

 

2a Atividade: Gincana de palavras que RIMAM   

• Escrevam o nome JOÃO em seu caderno de pauta e façam juntos uma lista de palavras 

que rimam com esse nome. Cada criança terá a sua vez de falar e todos escrevem.  

• Vamos contar quantas palavras conseguimos. 

• Agora escolha uma palavra que rima com João e crie uma frase com ela, depois desenhe. 

Por exemplo: JOÃO GOSTA DE COMER FEIJÃO. 

• PARA CASA: Vamos fazer a experiência de João na ficha 77, plantando também um 

feijão e ir marcando a sequencia da germinação do feijão. 

 

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

 

3a Atividade: Vamos jogar? 

• O QUE RIMA COM...? Leia e descubra a palavra que rima com a figura. Clique no link. 

 https://wordwall.net/play/13941/334/23401  

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

 

https://wordwall.net/play/13941/334/23401

