
 

 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 
UM NATAL DE TODOS, COM MUITO AMOR E UNIÃO, É O QUE DESEJAMOS. 

ESSA SEMANA VAMOS VER QUE TODOS TEMOS ALGO ESPECIAL. SOMOS 

DIFERENTES, MAS IGUAIS NO CORAÇÃO!  

                                     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: 8 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem/Sociedade/ Natureza/ Artes 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a consciência fonológica. 

• 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; 

• EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 



1a Atividade: Livro Prosinha 2, Ficha 179 e 184 - história e reconto com 

teatro de sombra (preparação) 

 

• Olá crianças! Você conhece a história: A Princesa e o grão de ervilha? Clique no link.  

https://youtu.be/eizye1sOPBM  

• Agora, vamos observar os colchões da cama da princesa e responder a tarefinha no 

livro, FICHA 179.  

• Vamos fazer um teatro de sombras com essa historinha? Veja como vamos preparar 

na FICHA 184. 

• Agora, cada um escolhe seu personagem para desenhar em um papel preto, recortar e 

colar em um palito de picolé. Será o seu fantoche para o teatro de sombra que será 

apresentado na sexta-feira! 

 

PARA CASA: Leitura individual da história “A Princesa e a Ervilha”  

(PowerPoint) 

 

2a Atividade: Uma carta para Papai Noel (Portifólio/Preparação) 

 

• Crianças, já descobrimos na semana passada que o Natal está chegando. Você sabia 

que no Natal as crianças costumam fazer cartinha para o Papai Noel? Você sabe o que 

elas escrevem nessas cartinhas? Tente responder o que Papai Noel quer saber de você 

nesse vídeo. Clique no link. https://youtu.be/M40baVpncxA  

• Agora, responda oralmente para depois escrever a sua cartinha:  

- Você tem ajudado a sua família? 

- Tem se comportado bem? 

- Você brinca ao ar livre ou tem ficado todo tempo em frente às telas? 

- O que você gostaria de ganhar no Natal? 

Clique no link PowerPoint para ver alguns modelos de cartinha.  

 

ENGLISH TIME:  

Good Morning 

 

How are you today 

Let’s check the date and the weather. 

Hoje vamos continuar nosso E-book. Semana passada, nós falamos sobre nosso lugar 

preferido na escola né. Agora vamos pensar em tudo que fazemos na escola!  

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 

https://youtu.be/eizye1sOPBM
https://youtu.be/M40baVpncxA


Vamos pensar nas aulas que temos (Portugues, Matemática, Artes, Inglês, Música, 

Teatro). 

 Vamos fazer um desenho de algo que você gosta muito de aprender! 

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 

 

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

 

3a Atividade: Hora da leitura! 

• Vamos clicar no PowerPoint da história A Princesa e a Ervilha para nossa leitura 

coletiva: cada um deverá ler uma parte e depois ler em casa individualmente. 

  

 


