
 

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: 11 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-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/ Sociedade/ Artes 

 

Objetivos:  

• (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para  responder 

a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

• (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação;  

• (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

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

o depois e o entre em uma sequência;  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 

 

 



 

1a Atividade: Tipos de Animais 

 

• Olá crianças! Vamos conhecer tipos de animais que existem no nosso planeta: 

Mamíferos, Répteis, Anfíbios, Aves, Peixes, Invertebrados.  

• Para saber mais assista o vídeo, clicando no link. 

 https://youtu.be/stTwpdrwWwM 

• Clique no PowerPoint – Classificação dos Animais e veja as imagens desses grupos de 

animais. 

• Agora, escolha um animal e escreva do seu jeito no seu caderno de pauta o que você 

aprendeu sobre ele: 

- NOME  

- TIPO 

- O QUE COME 

- ONDE VIVE 

- POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESSE BICHINHO? 

- FAÇA O DESENHO DELE.  

2a Atividade: Sequência numérica – Ligue pontos de animais (xerocado) 
 

• Agora que vimos os tipos de animais descubra o animal que vai aparecer depois que ligar 

os pontos.  

• Escreva o nome dele, sua classificação e faça um colorido bem bonito.  

 

PARA CASA: Livro Prosinha 2, ficha 119 (vamos continuar fazendo contagens 

observando um animal mamífero). 

 

ENGLISH TIME:  
 

Good Morning 

Hoje vamos fazer um porta lápis. 

Vamos utilizar uma lata que pode ser de Leite, Nescau, ou de qualquer outro produto. 

Vamos decorá-la e transformá-la em um Pencil Holder. 

 

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

 

3a Atividade: Jogos com bichos  

• Vamos continuar estudando sobre os animais?  

https://wordwall.net/pt/resource/13975808  

 

https://youtu.be/stTwpdrwWwM
https://wordwall.net/pt/resource/13975808


 

TEATRO:  

Cirmen - ensaios 
 

Olá minha galera!  

Vamos que vamos que hoje teremos mais ensaio!!!! 

Nosso Cirmen vai ser muito legal, estou gostando de ver a animação e a dedicação de 

vocês!  

 

 

 

 

 


