
  

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

Bons estudos! 

                               

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: 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Matemática/ Natureza/ Sociedade/Linguagem 

 

Objetivos:  
 

● Registrar observações utilizando a linguagem matemática por meio da escrita de 

numerais como resultado da soma de elementos. 

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 

1a Atividade: Animais 

● Olá gente! Vamos relembrar sobre a classificação dos animais vertebrados? 

● Observem a figura no Google apresentações 

https://docs.google.com/presentation/d/1BMkXW4MLlGANNqqtd_VNr-

daKUv1HjU_9voyHcxMUJM/edit?usp=sharing, os animais que aparecem nela são 

classificados como aves, peixes, répteis, anfíbios e mamíferos?  

● Que tal, hoje, fazer a contagem de algumas partes do corpo desses animais. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1BMkXW4MLlGANNqqtd_VNr-daKUv1HjU_9voyHcxMUJM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BMkXW4MLlGANNqqtd_VNr-daKUv1HjU_9voyHcxMUJM/edit?usp=sharing


● Agora vamos continuar contando: 

- Quantas pernas têm todos da sua sala juntos? 

- Quantos braços têm todos da sua sala juntos? E olhos?     

- Continue a brincadeira contando outras coisas da sala. 

 

2a Atividade: Leitura e escrita- Livro Prosinha 2, ficha 172 

 

● Vamos ler um texto do nosso Prosinha que fala de como era o Brasil antes da chegada 

dos Portugueses?  

● Na ficha 172. A Pró vai ler o texto para vocês e depois vamos assistir o texto em forma 

de música. https://www.youtube.com/watch?v=DrVJCRT0H4Q  

 

● Explicar a atividade de casa: Quem gosta de dançar aí? A Pró vai colocar algumas 

músicas e você vai escolher a que você mais gosta. Quando chegar em casa peça para a 

mamãe colocar o tipo de música que você gostou e pronto! Faça um lindo desenho da sua 

turma dançando a música que você escolheu na ficha 109. 

 

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

 

English time: 

  

Hello Kids, 

Let’s  talk more about Christmas, você conhece alguma história de Natal? Vamos assistir 

uma linda Christmas story e depois fazer um lindo desenho da sua parte favorita. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhqhUa-vANo 

 

3a Atividade: ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrVJCRT0H4Q

