
  

 

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: 03 DE DEZEMBRO DE 2021 – SEXTA-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/Sociedade/Artes 

 

Objetivos:  

● Interpretar uma história oralmente e através do desenho. 

● EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação; 

● EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea; 

● EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

1a Atividade: Projeto contos - Livro Prosinha 2 – Ficha 153 e 182. 

● Quero ver quem é bom em adivinhar os personagens das histórias que conhecemos? Na 

ficha 182 tem algumas para vocês. 



● E qual o seu filme preferido? Vamos fazer uma votação para conhecer a história 

preferida da turma? Nossa prosinha vai ajudar, na ficha  153. 

 

2a Atividade: Ciranda- Livro Prosinha 2 – Ficha 163. 

● Olá crianças! Hoje vamos escolher o nosso filme da ciranda juntos. Vamos fazer uma 

votação.  

● Depois da votação vamos escrever o nome do filme na ficha 163, assistir ao filme e 

fazer o desenho da parte que você mais gostou. 

 

Explicar a atividade de casa: Na ficha 159, conversar com as crianças sobre os filmes 

que despertam alguns sentimentos em nós como: medo, tristeza e alegria. 

 

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

 

3a Atividade: ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

TEATRO - Cirmen Ensaio 

Chegamos no mês de Dezembro! O dia do nosso Espetáculo está cada vez mais perto!  

Que alegria! 

Hoje vamos fazer um ensaio bem lindo! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

MOMENTO LIV: 
 

Olá família, como estamos? 

Já estamos finalizando nossas atividades com aquela sensação de dever cumprido.    

Assim, gostaríamos de explorar um sentimento tão fundamental e essencial em nossa vida, 

que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para sermos felizes não é mesmo?  

Quando cumprimos os nossos deveres, nos sentimos felizes não é mesmo? E assim a 

felicidade nos coloca em equilíbrio. Muitos pesquisadores e estudiosos vêm sustentando 

que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 
 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas sugestões 

de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA!!!!! 


