
  

 

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: 01 DE DEZEMBRO DE 2021 – QUARTA-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 – Linguagem / Artes 

 

Objetivos:  

● Conhecer a letra cursiva e iniciar o seu traçado.  

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

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

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

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;  

 

1a Atividade: Letra Cursiva – mandão  

● Olá crianças! Hoje vamos relembrar as letras cursivas! Cada letrinha possui um 

movimento bem divertido e tem algumas que fazem o mesmo caminho que as outras, 

seguindo sempre uma que manda nas outras. Essa letrinha nós chamamos de MANDÃO! 

● Prepare primeiro a bandeja de areia, arroz ou farinha para fazer essas letrinhas! Vai 

ser muito divertido, vamos conhecer o traçado do x e do z!  



https://docs.google.com/presentation/d/1wG4holD2mzqgg8cw7PLQCWzFik1TYoyh

HViC2gOqXzc/edit?usp=sharing  

● Agora, vamos fazer todas no caderno de desenho. 

DATA: 01/12/2021 

LETRAS CURSIVAS 

 

2a Atividade: Profissionais das cidades-Livro Prosinha 2, ficha 114 e 

116. 
 

● Quando viajamos ou passeamos pelas ruas com as nossas famílias vemos várias 

pessoas que trabalham nas cidades. Vamos lembrar de algumas delas? 

https://www.youtube.com/watch?v=6wWERJSQlvU 

https://www.youtube.com/watch?v=M-LqkUi4LRs  

● Agora,  vamos identificar algumas profissões e pintar cada uma delas na ficha 114. 

● E no campo, quais profissões podemos encontrar? Vamos conhecer algumas na ficha 

116. 

● Explicar a atividade de casa: Que outras coisas podemos fazer nas cidades? 

Nossa atividade de casa é sobre isso na ficha 113. 

 

LANCHINHO: 9h às 9h:30 - 15h às 15h30  
 

3a Atividade: ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Ensaiar para CIRMEN 

 

METODOLOGIA 

O professor irá preparar a turma para a apresentação do dia 10/12, posicionando o grupo 

e cantando, já em posição, bem como fará vocalize e exercícios de respiração para a 

apresentação. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Vamos assistir um concerto de orquestra e violino de Tchaikovsky. 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1wG4holD2mzqgg8cw7PLQCWzFik1TYoyhHViC2gOqXzc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wG4holD2mzqgg8cw7PLQCWzFik1TYoyhHViC2gOqXzc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6wWERJSQlvU
https://www.youtube.com/watch?v=M-LqkUi4LRs
https://youtu.be/ovFPKu00cCc


English time:  
Hello Kids, 

 

Vamos aprender mais sobre o Natal, mais alguns elementos natalinos. Quais desses 

elementos você já conhecia em Inglês e quais são novos para você? Escolha um novo 

elemento e desenhe no seu caderno de desenho. 

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

 

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

