
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: 24 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Linguagem / Sociedade / Artes 

 

Objetivos:  
 

• (EI03EO02) - Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modo de vida;  

• (EI03EO06) - Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações;  

• (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

• (EI03EO03) - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação; 

• (EI03TS02) - Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

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

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráficas e/ou de leitura; 

• (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; 

• (EI03EF09) - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

 

1a Atividade: Sequência de Natal – O Nascimento de Jesus 

• Hoje vamos assistir uma história linda sobre o Natal: 

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s 

• Agora vamos fazer uma atividade no POWER POINT “leitura natalina” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s


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

 

2a Atividade: AUTO DITADO  

• Vamos pegar o caderno de pauta e escrever o nome dos símbolos natalinos que aparecem 

no POWER POINT.   

• Primeiro vamos fazer o cabeçalho. 

• COLÉGIO MENDEL VILAS 

X 

• DATA: 24 / 11 / 2021 

X 

• NOME:  

X 

• AUTO DITADO 

 

3s Atividade: ENSAIO CIRMEN - OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO 

AMANHÃ. 

 

ATIVIDADE DE CASA: Atividade Xerocada: “SIMBOLOS NATALINOS” 

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

 

MÚSICA:  
 

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN. 

Exercícios de respiração. 

Melodias cromáticas. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de exercícios de técnica vocal, voltado para crianças, serão feitos exercícios 

de respiração é canto de frases melódicas para facilitar afinação e dinâmicas diversas da 

execução da música Sementes do Amanhã. Apreciação musical será com um arranjo da 

"Valsa das Flores" para harpa. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/_LoX-tXeqEc 

Vamos assistir um arranjo da "Valsa das Flores" para harpa 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 



 

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

 

AMANHÃ NÃO TERÁ AULA DE TEATRO, SERÁ NA SEXTA-FEIRA, 

26/11, PARA ENSAIARMOS PARA O CIRMEN NA QUADRA. 

 
 


