
 

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: 9 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-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 – Matemática/ Natureza/ Sociedade  

 

Objetivos:  

• Relembrar números pares e ímpares. 

• Compor sequencias numéricas com Material Dourado.  

• (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em 

diferentes suportes. 

• (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência;  

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 

1a Atividade: Revisão dos conceitos: Par e ímpar 

• Oi Turminha! Vamos brincar de “Par e ímpar?”  

• Vamos ver como se brinca assistindo o vídeo. Clique nos link Par e ímpar.   

https://youtu.be/hU1bV5IAPD0  

https://youtu.be/hU1bV5IAPD0


 

• Agora, desenhe no seu caderno de desenho as figuras abaixo, observando as 

quantidades: 

- 2 pares de meias. 

- Um casal de animais 

- 5 maçãs 

- 13 ovos 

- 6 bananas 

• Pinte de vermelho as quantidades que estão em pares e de amarelo as que são ímpares. 

 

2a Atividade: Sequência numérica 

• Vamos lembrar as sequencias numéricas com a ajuda das barrinhas e cubinhos? 

• Clique no link PowerPoint – Sequências e complete as famílias numéricas desenhando os 

cubinhos ou barrinhas que faltam em seu caderno de desenho. 

 

PARA CASA: Xerocado – Par e Ímpar 

 

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

 

3a Atividade: Portifólio – Continuação (Cartinha para Papai Noel)   

• Relembrar o que vimos na aula anterior e continuar a construção da cartinha. 

 

ENGLISH TIME:  

Good Morning 

Hoje vamos continuar nosso desenho sobre o que gostamos de aprender na escola. Vamos 

decorar esse desenho com papéis coloridos. A teacher trouxe alguns e vai ajudá-los a 

decorar seu desenho! 

 

MOVIMENTO: 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Não será necessário. 

 

 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, inferiores 

e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Exercícios e atividades motoras; 

2. Brincadeira “Dica“. 

 


