
 

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: 10 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 

 

Objetivos:  

• (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.  

• (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  

• (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: Livro Prosinha 2, ficha 102, 110 (imagens), 111 (texto) 

• Olá crianças! Hoje vamos falar sobre diversidade cultural! Você sabe o que é isso? 

Definição:  

 

“A DIVERSIDADE CULTURAL, COMO A PRÓPRIA EXPRESSÃO SUGERE, REFERE-SE 

AOS DIFERENTES COSTUMES E TRADIÇÕES DE UM POVO, PODENDO SER 

REPRESENTADO ATRAVÉS DA LÍNGUA, DAS CRENÇAS, DOS COMPORTAMENTOS, 

DOS VALORES, POR MEIO DA CULINÁRIA, DA POLÍTICA, DA ARTE, DA MÚSICA, 

DENTRE TANTOS OUTROS ELEMENTOS.” (15 DE OUT. DE 2020) 

DIVERSIDADE CULTURAL - ANTROPOLOGIA ENEM | EDUCA MAIS BRASIL 

• Vamos observar no livro Prosinha, fichas 102 e 110 imagens de pessoas de diferentes 

culturas realizando atividades que parecem ou não parecem com as nossas. Expresse 

oralmente o que fazem, depois marque um x em alguma atividade que você também faz. 

• Agora, vamos ler juntos o texto na ficha 111. A sua pró irá marcar onde você irá ler. 

• Depois, escolha uma das crianças do texto e escreva as suas características como 

mostra no texto: 

- CABELO:  

- OLHOS: 

- GOSTA DE: 

 

PARA CASA: Livro Prosinha 2, fichas 103 e 109. 

 

2a Atividade: Leitura de Música Natalina / Desenho sobre a música 
 

• Vamos agora escutar uma linda música natalina?  

https://youtu.be/IrWCr1seZzs  

• Agora, participe junto com seus colegas da leitura e montagem dessa música clicando 

no PowerPoint – Natal das Crianças. 

• Depois da leitura, crie a sua arte para mostrar o símbolo natalino que essa música traz 

no seu caderno de desenho.  

 

ENGLISH TIME:  

Good Morning 

 

How are you today. 

Hoje vamos jogar um Quiz about the School. Será que você acerta essas perguntas. 
 

 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/diversidade-cultural
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/antropologia/diversidade-cultural
https://youtu.be/IrWCr1seZzs


 
 

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

 

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

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

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de exercícios de técnica vocal, voltado para crianças, serão feitos exercícios 

de respiração, canto de frases melódicas para facilitar afinação e dinâmicas diversas da 

execução da música Sementes do Amanhã. Apreciação musical será com o final do concerto 

para violino de Tchaikovsky com Julia Fisher. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc

