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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: 18 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática  
 

Objetivos:  

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

 Desenvolver os conceitos trabalhados;  

 (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;  



 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  

 (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão; 

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

linguagens (desenho, registro por número ou escrita espontânea); 

 

1a Atividade:  Desafios  

 Oi pessoal! Hoje é dia de desafio. Vamos fazer alguns desafios. 

 Primeiro vamos assistir o Power Point (Desafios dos Animais). 

 Vamos pegar o Caderno de pauta e fazer o cabeçalho: 

 COLÉGIO MENDEL VILAS 

      X 

 DATA: 18 / 11 / 2021 

X 

 NOME: 

X 

 DESAFIOS 

X 

1. 

X 

2. 

X 

3. 

 

2a Atividade: Criando desafios. 

 Agora cada um vai criar o seu desafio que a pró vai filmar. 

 

ATIVIDADE DE CASA: Xerocado “Desafiando” 

 

3a Atividade: Consciência Negra 

 Hora da História: O Cabelo de Lelê 

https://www.youtube.com/watch?v=_FRS63MaBhc 

 Conversar com as crianças sobre a história: Por que Lelê tem o cabelo de cachinhos? 

Agora, vamos desenhar Lelê. 

 ENSAIO CIRMEN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_FRS63MaBhc


LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h 

 

TEATRO:  
 

Cirmen - ENSAIOS 

Olá minha galera!  

Vamos ensaiando, ensaiando, ensaiando... Até o dia da nossa apresentação! Sabia que este 

processo de ensaio é bastante rico em aprendizados? É um momento muito mágico e o 

grande lema é: “repetir, repetir, repetir, até ficar diferente” ... 

Aos poucos vamos ganhando intimidade com a cena, com as dancinhas, as falinhas e com a 

nossa movimentação...  

Vamos aprendendo sempre um com o outro e eu aprendo demais com cada um de vocês, 

sabia? 

Ver a cada ensaio o envolvimento, a entrega e o crescimento de vocês tem sido uma 

grande alegria!  

Tenho cada um dentro do meu coração! 

Vamos que vamos! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Vamos continuar falando sobre friendship! Em duplas faremos uma dinâmica muito legal, 

a teacher vai colocar no quadro algumas características e em duplas vamos fazer cards 

dizendo o que mais gosta no seu classmate e depois presenteá-lo com esse card. 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 11h:30 - 17h às 17h:30 

 

 

 


