
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: 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Matemática  

 

Objetivos:  

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

• Desenvolver os conceitos trabalhados;  

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

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

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

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

• (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; 

 

1a Atividade:  CALENDÁRIO 
 

• O mês de Novembro está acabando. Logo chega o Natal que é no dia 25 de Dezembro. 

Então, que tal fazermos o calendário do mês de Dezembro para contarmos quantos dias 

faltam para o Natal? 

• Primeiro vamos assistir o Power Point (Calendário de Dezembro). 

• Produzir calendário da sala 



ATIVIDADE DE CASA: Xerocado “Calendário de Dezembro” – Vocês vão levar o 

calendário do mês de dezembro para preencher em casa como fizemos com o da sala. E vão 

marcar todos os dias e contar quantos dias faltam para o natal. Igual faremos na sala. 

Prende ele na porta do quarto ou do armário.  

 

2a Atividade: Entrevista – Um pouco de mim. 

• Alguém sabe o que é uma entrevista? Já foram entrevistados ou já viram uma 

entrevista? Conversar com a turma sobre o que é uma entrevista e qual sua finalidade. 

• Pois é, hoje vocês serão entrevistados. Apresentar a Atividade Xerocada “Entrevista” 

e explicar. Projetar a atividade e ir lendo para que as crianças escrevam do jeitinho 

delas.  

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

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

 

AMANHÃ, 26/11, TERÁ AULA DE TEATRO PARA ENSAIARMOS NA 

QUADRA PARA O CIRMEN. 

 

 


