
 

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: 12 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/ Artes  

 

Objetivos:  

• Relembrar contos clássicos e seus principais personagens. 

• Interpretar uma história oralmente e através do teatro e desenho. 

• Exercitar a leitura.  

• Identificar as letras escritas em bastão e cursivo. 

• 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; 

 

 

 



 

1s Atividade: Teatro de Sombras  

• Olá crianças! Estão preparadas para recontar a história “A Princesa e o grão de 

Ervilha”?  

• Cada criança deverá fazer a fala do seu personagem atrás de um tecido (cobertor) com 

uma lanterna ou celular ligado para fazer sombra. Fazer o mesmo na sala de aula. 

• A pró irá gravar no Meet para produzir um vídeo.  

• Ao terminar o teatro, registrar no caderno de desenho a parte da história que mais 

gostou e escrever o título. 

 

2a Atividade: Hora da leitura (leitura de imagens) 

• Como hoje é dia de Ciranda, vamos contar a nossa história de um jeito diferente!  Vamos 

precisar de muita criatividade para falar, cada um na sua vez, o que veremos nas 

imagens. Clique no Power Point – Cachinhos Dourados. 

• Depois de contar a história com seus colegas desenhe a parte que você falou.  

 

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

 

3a Atividade: Game de letras 

• Identifique a letra, depois ajude sua professora a organizar o quadro de letras cursivas 

e bastão.  

https://wordwall.net/pt/resource/3775411  

 

CIRANDA: Sugestões para o final de semana: 

• Vamos jogar mais um pouco com as letras? Clique no link. 

https://wordwall.net/pt/resource/6977320  

 

• Para exercitar sua leitura, clique nessa história e tente ler com a ajuda de um adulto 

se preferir:  

- O URSO E AS ABELHAS (em PDF). 

 

INGLÊS: 

Good Morning 

 

Hoje vamos finalizar nossa arte de Pencil Holder. 

Podemos usá-la na nossa mesa de estudos. 

Para encerrar a semana dançando.  

https://www.youtube.com/watch?v=lkiYo-Ja654 

 
 

 

https://wordwall.net/pt/resource/3775411
https://wordwall.net/pt/resource/6977320
https://www.youtube.com/watch?v=lkiYo-Ja654


 

 

MOMENTO LIV: 

 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esta semana vamos refletir um pouco sobre a tristeza. Uma emoção típica do ser humano 

e apesar de bem desagradável, muitas vezes necessária, pois ela nos faz poupar energia, 

quando não estamos bem.  

Contudo, como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.  

 

 

Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou 

atividades divertidas.  

A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e divertidas, 

liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal! 

Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que brincamos 

e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos na mão, e 

podemos usá-lo quando quiser.  

 

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar. 

Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando 

criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.  

 

Depois, peça a criança para fazer um desenho, do seu jeito, sobre a sua brincadeira 

favorita e cole em algum lugar visível de seu quarto.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

                           

BOM FINAL DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8

