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Natal está chegando e é a época de voltarmos a ser crianças, de olharmos 

o mundo com esperança de que tudo vai melhorar. Pois a esperança que 

move o mundo, o carinho e gentileza é que faz tudo melhorar. Neste 

Natal vamos olhar o mundo como uma criança, e tenhamos a certeza que 

tudo pode melhorar! 

 

Uma ótima semana! 

Estou esperando vocês! 

                               

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: 16 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem/Sociedade 

 

Objetivos:  

• Conhecer a classificação dos animais; 

• Perceber as letras que compõem as palavras e seus fonemas; 

• (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida.  



• (EI03ET07) - Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência; 

•  (EI03ET05) – Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças; 

• (EI03EF07) - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

• (EI03EF01) - Expressar ideias desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fatos ...   

 

1a Atividade: Projeto Nossos Animais: CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS – 

Vertebrados  

• Conversar com as crianças sobre a Classificação dos animais (Qual a diferença entre 

os animais vertebrados e invertebrados?). Hoje nós vamos estudar os 

VERTEBRADOS que se classificam em: Mamíferos, répteis, aves, peixes, anfíbios... 

Animais vertebrados para crianças - Introdução - YouTube 

• E agora, vamos aprender um pouco sobre os mamíferos assistindo ao vídeo:  Animais 

mamíferos para crianças - Animais vertebrados - Ciências para crianças - YouTube 

• Xerocada: Mamífero que voa. Vamos fazer essa atividade de cruzadinha. Quem já 

fez uma cruzadinha? Depois vamos escolher um dos animais da cruzadinha e escrever 

uma frase falando alguma característica dele. 

 

2a Atividade: Finalização do álbum de figurinha (capa). 

 

ATIVIDADE DE CASA: Atividade Xerocada: Caça Animais (explicar a atividade) 

• Hoje vamos terminar nosso álbum de figurinhas. Vamos produzir a capa. Apresentar 

no Google algumas ideias para as capas. 

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

 

3a Atividade: Proclamação da república e ENSAIO CIRMEN 

 

• Ontem foi 15 de novembro, e foi feriado. Alguém sabe o que aconteceu nessa data? 

Pois é, 15 de novembro foi proclamado a República no Brasil. O Brasil deixou de ter 

Imperador e passou a ter presidente. Vamos assistir um vídeo que mostra como 

aconteceu: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA- EDUCAÇÃO INFANTIL- VÍDEO ANIMADO - YouTube 

• Viram como aconteceu a República no nosso País? Conversar um pouco com as crianças 

retomando alguns pontos importantes que o vídeo traz.  

• Agora vamos fazer um ensaio do Cirmen. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-cIeJ4VOII&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=WLBKBbP1y94&t=5s


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, brincadeiras e atividades motoras; 

2. Ao final da aula, faremos um momento de relaxamento. 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h 

 

 


