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: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA
ÁREA DO CONHECIMENTO - Linguagem/Sociedade
Objetivos:
•

Desenvolver o gosto pela leitura;

•

Ampliar seu repertório de histórias;

•

Desenvolver a base alfabética;

•

Representar uma parte da história utilizando materiais de forma adequada;

•

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:
•

Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E hoje vamos fazer a leitura de um livrinho e
vocês que vão ler. Ok? Powerpoint “O POTE DE MELADO”

•

Então vamos lá? Cada um vai fazer a leitura de uma frase da história. A pró vai chamar
um de cada vez. Depois a pró vai fazer a leitura da história toda.

2a Atividade: Produção de Texto: Outro final para a História
• Bem, agora cada um vai dizer o que fariam com os três personagens (gato, rato, pato)
se fossem a vovó. E no caderno de desenho irá ilustrar e escrever o seu final da história.

MOMENTO LIV:
Olá família, tudo bem?
Estamos pertinho do mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos
trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança.
Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o
sentimento que nos fortalece e nos une.
Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera,
alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.
Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e
paciente.
A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É
interessante que você assista junto com ela.
https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA
Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas sugestões
de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.
1.
2.
3.
4.
5.

O que você achou do vídeo?
Do que o vídeo fala?
O que você entendeu sobre o vídeo?
Por que o cachorrinho mudou de comportamento?
Como terminou a história?

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.
Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Vamos adorar receber!
Para o grupo 03
Fazer as atividades 24 e 26 do álbum de figurinhas com as figurinhas de números 16 e 17.

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom.
OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ.

TEATRO: ENSAIO DO CIRMEN
Olá minha galera linda! Seguimos com os nossos ensaios!
Está cada vez mais pertinho do dia da nossa apresentação! Eba!
Vamos manter a nossa concentração e alegria!
Beijinhos com amor e muita empolgação,
Pró Cami

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h:30
3a Atividade: ENSAIO DO CIRMEN
ATIVIDADE DE CASA: Livro Prosinha 2, ficha 117.
HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h

BOM FINAL DE SEMANA!

