
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: 5 DE NOVEMBRO 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:  

• Conhecer histórias natalinas  

• 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 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou de leitura; 

 

1a Atividade: Um Conto de Natal. 

• Olá crianças! Hoje vamos conhecer um conto de Natal! Papai Noel teve um sonho! Ele 

sonhou que todas as pessoas estavam felizes! Vamos assistir?  

   https://youtu.be/S633tMsTKoA  

• O Que Papai Noel descobriu depois do seu sonho? 

• O que ele resolveu fazer depois do sonho?  

• Agora é a sua vez! Pense em um sonho de Natal, o que você gostaria que acontecesse no 

seu Natal. Conte para a turma. 

•  Registre seu sonho desenhando e depois escrevendo do seu jeito no caderno de 

desenho.   

 

2a Atividade: Caça Palavras Natalinas   

• Vamos brincar de caça-palavras virtual? Você deverá encontrar o máximo de palavras 

para escrever no seu caderno. Dica: são nomes de símbolos natalinos. 

• Clique no link Power Point- Caça Palavras 

 

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

 

3a Atividade: Oficina - leitura coletiva: Bate o Sino 

• Vamos ler juntos essa canção natalina tão conhecida! Clique no link Power Point. 

 

CIRANDA: Sugestões para o final de semana 

 

Varal de Histórias: O Nascimento do Menino Jesus 

https://youtu.be/dn6sOSENmCI  

 

Uma História de Natal 

https://youtu.be/e7f0cYkk5rE  

      

MOMENTO LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Já estamos quase no final do ano não é mesmo? Parece que enfim estamos voltando as 

nossas atividades não é mesmo? É um novo normal, com algumas restrições, mas que nos 

https://youtu.be/S633tMsTKoA
https://youtu.be/dn6sOSENmCI
https://youtu.be/e7f0cYkk5rE


ensina a viver e conviver com adversidades, e o medo é uma delas. Tivemos que aprender 

a lidar com ele para seguir a vida.  

Assim, também devemos ensinar nossas crianças, afinal o medo é uma emoção que faz 

parte do nosso viver.  

Nesta semana, o LIV em casa traz um desenho infantil muito interessante que fala sobre 

esta emoção. Ele nos ajuda a identificá-la, pois as vezes é confundida com tristeza. Ele 

também nos ajuda a compreender que o medo é uma emoção necessária, e não precisamos 

e nem devemos sentir vergonha de expressá-lo. 

 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança. Pergunte qual foi a parte que 

ela mais gostou, o que ela aprendeu, e o que acontece com o corpo das pessoas quando ela 

sente medo.  

 

Depois peça para a criança fazer um desenho do medo. Veja a forma e as cores que ela 

usa. Se puder, faça um desenho sobre o medo também. Depois dialoguem juntas sobre esta 

emoção e juntos pensem em alternativas para aprender a lidar com ela.   

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ

