
  

 

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: 02 DE DEZEMBRO 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/Linguagem 

 

Objetivos:  

● Reconhecer o sistema monetário a partir da prática. 

● Utilizar o sistema monetário vigente no país para fazer trocas, comparar valores e 

resolver problemas. 

● Desenvolver o cálculo mental envolvendo real e centavos. 

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

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

1a Atividade: Leitura e escrita - Livro Prosinha 2 – Ficha 120 

● Vamos ler um texto que fala de uma classe de animais que vivem na água. Quem lembra 

o nome dela?  

● Vamos ver se você descobriu quem é. 

https://docs.google.com/document/d/1Vv725OKMdAlnfIzVlcDmbPsnTxh-

w6kAkKCVgjTTAg8/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1Vv725OKMdAlnfIzVlcDmbPsnTxh-w6kAkKCVgjTTAg8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vv725OKMdAlnfIzVlcDmbPsnTxh-w6kAkKCVgjTTAg8/edit?usp=sharing


● No nosso prosinha ficha 120, vamos fazer a leitura juntos da ficha. Em seguida, vamos 

completar com as palavras que estão no final do livro. 

 

2a Atividade: Sistema monetário - Livro Prosinha 2 – Ficha 154 e 155. 

● Quem gosta de cinema aí? Nosso cinema nesta pandemia virou o sofá da nossa sala, não 

foi? Nosso livro prosinha na ficha 154 fala de um filme. Vamos ver quem assistiu? 

● Quando vamos ao cinema precisamos pagar o ingresso. O que usamos quando queremos 

comprar alguma coisa? 

● Vamos conhecer mais sobre a nossa moeda. Clique no link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay53t2apy-4  

● Vamos ver o valor dos ingressos e quanto cada pessoa irá pagar na ficha 155 do nosso 

prosinha. 

 

Explicar a atividade de casa: Na ficha 156 as crianças deverão observar a letra e o 

número que estão no ingresso para encontrar as poltronas corretas. 

 

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

 

3a Atividade: ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

TEATRO: Ver aula no Classroom. Será amanhã, 03/12, ensaio na quadra. 

 

 

English time:  
 

Hello Kids, 

Hoje é dia de arte, vamos precisar de palito de picolé ou um graveto, cola, papel verde 

(pode colorir o papel), tesoura e a sua imaginação!  

                              

https://www.youtube.com/watch?v=Ay53t2apy-4

