
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: 3 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-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 / Artes/ Sociedade 

 

Objetivos:  

• Conhecer a história do Natal. 

• Identificar os símbolos do Natal; 

• (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.  

• (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

• (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 



1a Atividade: Sequência de Natal/ Escrita e leitura de frases 

• Olá crianças, clique no link Power Point – cenas de Natal e veja que cenas são essas. 

• Agora responda: Vocês conhecem o Natal? Como comemoramos o Natal? Como você 

comemora o Natal com sua família?  

• Vamos assistir a história do Natal - Nascimento de Jesus.  

https://youtu.be/vYDSpcdstQ4  

• Registre a história: Observe a figura e escreva o que viu. (XEROCADO). 

 

2a Atividade: Símbolos natalinos/Auto ditado de símbolos natalinos 

• Você sabe o que torna o Natal mais lindo? Os símbolos! Você conhece os símbolos 

natalinos? Vamos conhecer alguns deles?  

https://youtu.be/nKDEQZVJJUA  

• Agora, pegue seu caderno de pauta fazermos o nosso auto ditado. Escreva o cabeçalho 

assim: 

03/11/2021 

SÍMBOLOS NATALINOS 

• Clique no link da Roleta para o auto ditado.  

https://wordwall.net/pt/resource/7757880  

 

PARA CASA: Ligue- Pontos de 1 a 90 - xerocado de Natal 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h30  

 

3a Atividade: Oficina de Artes – Símbolo Natalino com palitos de picolé 

• Vamos fazer uma árvore de Natal com palitos de picolé? 

• Você vai precisar de: 

- cola branca ou de isopor 

- 10 palitos de picolé 

- tinta guache, pincel fino ou pilots coloridos. 

- retalhos de papeis coloridos 

- gliter ou cola gliter 

- linha ou barbante (50cm) 

• Agora, clique no link Power Point – árvores de Palito para se inspirar! 

  

https://youtu.be/vYDSpcdstQ4
https://youtu.be/nKDEQZVJJUA
https://wordwall.net/pt/resource/7757880


 

ENGLISH TIME: Ver aula no Classroom. 

 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Tocar o Domhoo com acompanhamento dos colegas com palmas. 

Ler frases rítmicas com instrumentos de percussão. 

Ensaiar para CIRMEN 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio do Domhoo, o professor desafiará a turma para acompanhar o ritmo do 

instrumento com palmas, cada criança poderá dispor de alguns minutos e tocar com os 

colegas. Com os instrumentos de percussão, em grupos, as crianças tocarão frases escritas 

em notação musical. Continuação dos ensaios para CIRMEN. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc

