RECADINHO ESPECIAL

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: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA
ENSAIO PARA O CIRMEN
ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem/Sociedade
Objetivos:
•

Desenvolver o gosto pela leitura;

•

Ampliar seu repertório de histórias;

•

Desenvolver a base alfabética;

•

EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação
e cooperação;

•

EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à 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;

1a Atividade: Projeto Contos: A Roupa Nova do rei – Livro Prosinha –
Fichas 180 e 181
•

Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E hoje nós vamos conhecer uma História Nova:
A Roupa Nova do rei. Quem conhece essa história? Vamos assistir ao vídeo: A Roupa
Nova do Rei - YouTube

2a Atividade: Ilustração da História
•

Bem, agora vamos ilustrar a história. Vou apresentar as partes e vocês escolhem o
trecho que desejam ilustrar. Vocês vão fazer a ilustração no caderno de desenho; a
pró vai tirar a foto para colocar no livro junto com o texto.

MOMENTO LIV:
Olá família, tudo bem?
Já estamos partindo para o último mês do ano.
Vamos falar sobre o amor? Isto mesmo, este sentimento que está presente na essência de
todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. Como é bom sentir amor, amar
e ser amado.
Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU
Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas
sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O que você achou do vídeo?
Do que o vídeo fala?
O que você entendeu sobre o vídeo?
Quem são seus amigos?
O que você sente pelos amigos?
É bom ter amigos? Por quê?

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder,
faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de
amor.
Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Vamos adorar receber!

ENGLISH TIME:
Hello!
It’s Friday!
Hoje é dia de se divertir, então vamos a um caça ao tesouro?! Isso mesmo, a teacher vai
ajudar os students a desvendar as pistas que estarão espalhadas pela school até chegar
ao tesouro. Sei que vai ser moleza já que vocês estão conhecendo a nossa school mais do
que nunca! Good Luck!

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:30
3a Atividade: OFICINAS LEITURA
•

Vamos fazer uma oficina de leitura. Cada um vai ler uma palavra: LEITURA DE PALAVRAS
TRISSÍLABAS - SÍLABAS SIMPLES - YouTube

ATIVIDADE DE CASA: CIRANDA
•

Contos de fadas: 30 Minutos Histórias Infantis | KONDOSAN em Português | Contos de Fadas
Infantis | Os Amiguinhos - YouTube

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

BOM FINAL DE SEMANA!

