
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

“Hoje com o seu carinho, o seu colinho quero adormecer 

No seu sorriso eu encontro a luz que guia o meu amanhecer  

Por isso eu fiz essa canção 

Pra te contar e dizer 

No mundo não há mãe melhor que você!” 
                         Mamãe Maravilha- Zoorquestra 

 
Olá pessoal! 

Dia 5 de maio comemoramos o Dia Mundial dos Meios de Comunicação e o segundo domingo 

do mês de maio é o Dia das Mães. Portanto, esta semana está recheada de novidades! E a 

pró preparou atividades bem legais para celebrarmos essas datas e aprender muitas coisas 

também!  Então, vamos lá? 

Um beijão da pró! 

                                                                                    Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 04 DE MAIO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

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

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

 



Professores no encontro on-line:  

8h às 9h 

Sala do G5A – Prós Rosana, Renata LIV, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Renata LIV  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Sociedade 

Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre as letras do alfabeto e 

Exercitar a escrita de letras e pequenas palavras. Conhecer os meios de 

comunicação e sua importância para a sociedade. 

 

Atividade: Letras e nomes/ Meios de Comunicação 

1. Olá crianças! Hoje vamos falar de letrinhas, palavras, muitas palavras! Afinal, para 

que servem as palavras e letrinhas? Servem para a gente se comunicar e se 

comunicar é tão importante que tem até um dia especial para lembrarmos isso! 

Amanhã será comemorado o Dia Mundial dos Meios de Comunicação, pois eles foram 

criados para que possamos nos comunicar com quem está distante. Vamos ver alguns 

deles no Livro Prosinha ficha 82? Antes de realizar a atividade: 

 Leia com um adulto os nomes: RÁDIO, JORNAL, TELEFONE, TELEVISÃO, 

COMPUTADOR. 

 Depois que conhecer os nomes ligue esses nomes às figuras. 

2. Agora, vamos falar das letras do alfabeto? Elas estão em todos os lugares 

especialmente num objeto que hoje em dia todo mundo gosta de pegar para brincar, 

falar, trabalhar, sim, é o celular! Abra o livro na ficha 92 e observe o que tem na 

tela: 

 Veja com um adulto as figurinhas (ícones) que tem na tela desse celular e o que 

significam. 

 Fale em voz alta as letras do alfabeto que estão no livro. 

 Antes de pintar as letrinhas que o livro pede, vamos fazer um bingo de letras 

marcando um X. Um adulto sorteia uma letra e você marca com o X. 

 



English time:  

Ver aula no classroom 

 

Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Explorando o amor.  

Primeiramente mostre a criança o vídeo da música Axé do Amor, conforme segue o link 

abaixo para ela dançar e brincar livremente como  desejar.  

“Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

O amor é o sorriso do amigo ao seu lado 

É família ou é bicho tão amado 

É abrigo até o sol raiar 

O amor é uma brincadeira, é uma dança 

É dar a mão a uma criança 

É estar junto, é confiar 

Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

Vem de mansinho, vem chegando pra ficar 

Se aloja bem quietinho e faz o mundo girar 

E tem gente que não sabe pra que serve o amor 

(6x)” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be 

 

Depois de ouvir uma ou mais vezes a música, inicie um diálogo com a criança sobre o vídeo 

que ela assistiu.  

Você pode fazer perguntas como: 

1. O que você achou do vídeo? 

2. O que você entendeu da música? 

3. O que é o amor para você? 

4. Quem ou o que você ama? 

 

Lembre-se que não há resposta certa ou errada e caso a criança não queira responder, 

tudo bem.  

Após a escuta, proponha que a criança desenhe algo ou alguém que ela ame. Deixe a criança 

livre para decidir o que desenhar. Ela pode desenhar pessoas, objetos, lugares, afinal, nós 

podemos amar de formas diferentes. Esse desenho poderá ser compartilhado enviado ou 

guardado para, em momento oportuno, ser entregue a alguém que vocês escolherem.  

https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be


Lembre-se de encaminhar o desenho para a gente aqui no Google Classroom e nos contar 

como foi esta experiência.  

Aguardamos vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 04 DE MAIO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

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

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

Professores no encontro on-line:  

 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Sociedade 

Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre as letras do alfabeto e 

Exercitar a escrita de letras e pequenas palavras. Conhecer os meios de 

comunicação e sua importância para a sociedade. 

 

Atividade: Letras e nomes/ Meios de Comunicação 

1. Olá crianças! Hoje vamos falar de letrinhas, palavras, muitas palavras! Afinal, para 

que servem as palavras e letrinhas? Servem para a gente se comunicar e se 

comunicar é tão importante que tem até um dia especial para lembrarmos isso! 

Amanhã será comemorado o Dia Mundial dos Meios de Comunicação, pois eles foram 

criados para que possamos nos comunicar com quem está distante. Vamos ver alguns 

deles no Livro Prosinha ficha 82? Antes de realizar a atividade: 

 Leia com um adulto os nomes: RÁDIO, JORNAL, TELEFONE, TELEVISÃO, 

COMPUTADOR. 



 Depois que conhecer os nomes ligue esses nomes às figuras. 

2. Agora, vamos falar das letras do alfabeto? Elas estão em todos os lugares 

especialmente num objeto que hoje em dia todo mundo gosta de pegar para 

brincar, falar, trabalhar, sim, é o celular! Abra o livro na ficha 92 e observe o que 

tem na tela: 

 Veja com um adulto as figurinhas (ícones) que tem na tela desse celular e o que 

significam. 

 Fale em voz alta as letras do alfabeto que estão no livro. 

 Antes de pintar as letrinhas que o livro pede, vamos fazer um bingo de letras 

marcando um X. Um adulto sorteia uma letra e você marca com o X. 

 

English time:  

Ver aula no classroom 

 

Teatro: 

De Quem é Esta Casa? 

Hoje na nossa aula iremos criar uma casa, pensando em personagens que morem nela... 

Podemos desenhar e colorir, fazer com colagens de papéis e revistas ou da forma que 

preferirem. A casa pode ser do jeito que a gente quiser...  

E as personagens podem ser as que a gente criou na brincadeira da Cara Maluca ou novas 

personagens... pessoas, animais, monstrinhos...  

Falando nisso, lembram de casinhas de personagens de histórias e filmes que vocês 

gostam? Cada um tem a sua casinha, do seu jeitinho e uma diferente da outra... 

Vamos assistir ao vídeo e deixar a imaginação fluir na criação das nossas casinhas! E para 

quem quiser depois criar uma rima do personagem com a casinha vai ser bem legal, espia lá 

como Pró Cami fez! Acesse link na atividade. Beijão! https://youtu.be/BTue4UCHl3A 

Obs: Aqui vai o link de uma Casa de Origami bem facilzinha de fazer! 

https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU 

Pró Camila deixou para vocês o vídeo dos Monstrinhos da aula que vocês tanto gostaram. 

Acesse o link na atividade e divirtam-se! https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE 

https://youtu.be/BTue4UCHl3A
https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU
https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE

