
 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 
 

 UM TEMPO DE RENOVO, ALEGRIA, BRILHOS, FESTA E MUITA MAGIA SE 

APROXIMA! VAMOS COMEÇAR A CONHECER E CELEBRAR UMA DAS FESTAS 

MAIS ESPERADAS DO ANO. O NATAL ESTÁ CHEGANDO!!  

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: 4 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-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/Sociedade/Artes 

 

Objetivos:  

 Conhecer animais que vivem na Mata Atlântica. 

 Observar as características de um animal e representa-lo através do desenho. 

 Resolver situações-problema com conceitos trabalhados. 

 (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para  

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

  (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação;  



 (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

 (EI03ET07) Relacionar número as suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência;  

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 

1a Atividade: Livro Prosinha 2 – Ficha 144  

 Olá crianças! Vamos conhecer o Sapo-de-Barriga-Vermelha? Leia com a sua Pró a 

ficha 144. 

 Agora, desenhe o que você descobriu sobre esse animal segundo a ficha: 

- Mata Atlântica (Habitat) 

- O sapo (veja as cores, tamanho) 

- Os ovos (de onde nasce) 

- Cupins (alimento) 

 Agora, vamos completar as palavras na ficha com as letras que estão faltando. 

 

2a Atividade: Situações – Problema (Prosinha 2, ficha 77)/ Revisão de 

Dobro 

 

 Agora, vamos continuar fazendo o dobro de outros elementos da história João e o Pé 

de Feijão no seu caderno de desenho para completar. Clique no link Power Point- 

Situações-Problema. 

 

 PARA CASA: Livro Prosinha 2, Ficha 121 e 122 (Situações-problema) 

 

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

 

3a Atividade: Jogos com sequência numérica/ Antecessor e sucessor 

 Vamos jogar? Clique no link. 

   https://wordwall.net/pt/resource/10874930 

 

 

INGLÊS: Ver aula no Classroom 

 



 

TEATRO:  

Cirmen - Iniciando os ensaios! 

Na aula da semana passada conhecemos a história e as músicas do nosso Espetáculo de 

final de ano... Hoje, vamos dar início ao processo de criação das ceninhas e das danças! 

Vamos aos ensaios! Todos preparados? Oba!!!  

Beijinhos da Pró Cami 

 

 

 

 


