RECADINHO ESPECIAL
OS MOMENTOS DE FELICIDADE
MAIS PURA PODEM SER TAMBÉM
OS MAIS SIMPLES: A FAMÍLIA
UNIDA, O RISO QUE TOMA CONTA
DA CASA, O ENTUSIASMO NO
ROSTO DAS CRIANÇAS, O
CARINHO QUE TRANSBORDA EM
TODOS OS CORAÇÕES...

Uma ótima semana para todos!
Espero 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: 23 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA
ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática
Objetivos:
• Desenvolver o raciocínio lógico matemático.
•

Construir o conceito de medidas de comprimento;

•

(EI03ET07) - Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência;

•

(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 ...

•

(EI03ET03) - Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a
questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação;

•

(EI03ET04) - Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas
linguagens (desenho, registro, por número ou escrita espontânea), em diferentes
suportes.

1a Atividade: Projeto Nossos Animais - AVES
•

Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre os animais. E aprenderemos sobre as
aves com o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY&t=48s

•

Agora vamos escolher uma ave que vimos no vídeo para representar no caderno de
desenho. Vamos colocar a data e o nome da ave que escolhemos.

•

DATA: 23 / 11 / 2021

2a Atividade: DESAFIOS das aves – tirinha para o caderno de pauta
•

Hoje vamos brincar de fazer desafios. Primeiro vamos relembrar a Adição e Subtração
assistindo o vídeo dos Dinos: https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc

•

Agora cada um de nós vai fazer um desafio. Pode ser de adição ou de subtração. Eu
começo “Eu tenho 4 lápis. Meu aluno.... me deu mais 3. Quantos lápis eu fiquei?”

•

Peguem o caderno de pauta para resolvermos alguns desafios. Vamos fazer o cabeçalho.

•

COLÉGIO MENDEL VILAS
X

•

DATA: 23 / 11 / 2021
X

•

NOME:
X

•

DESAFIOS

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:30
3a Atividade: ATIVIDADE DE CASA: Xerocado “Construindo Números”
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:
- Para os alunos on-line saco plástico ou bexiga.
DESENVOLVIMENTO:
- ALONGAMENTO:
- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores,
inferiores e tronco.
- ATIVIDADES:
1. Exercícios, brincadeiras e atividades motoras.

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ.
ENSAIO CIRMEN

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom
HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h

