
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-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 Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade  

Objetivos: Apresentar alguns meios de comunicação e a importância dos mesmos. 

 Recrear a turma com o brinquedo telefone sem fio. 

 

Atividade: Meios de comunicação 

Viva! Hoje é o dia Dia Mundial dos Meios de comunicação! Ontem nós já falamos que eles 

foram criados para que possamos nos comunicar com quem está distante, e, agora mesmo, 

a internet está possibilitando as nossas aulas! Que legal! Então vamos brincar de “Alô 

Mamãe?”   

 Primeiro, observe a imagem no livro Prosinha ficha 80 e converse com um adulto: 

Você conhece essa brincadeira?  Qual o nome dela? Como você se comunica com seus 

amigos?  

 Segundo, vamos brincar com a mamãe? A pró Dani ( G5B) construiu um telefone sem 

fio para você brincar de “ Alô Mamãe”.  Acesse a vídeo aula no link. 

https://youtu.be/9VoTDeKUMu4 para ver e fazer esse brinquedo super legal e você vai 

precisar de:    

 Terceiro, vamos falar mais um pouquinho sobre os meios de comunicação na ficha 

81? Você vai precisar de revistas ou livros para recorte, tesoura, cola, lápis de cor 

para: 

- Colar imagens de meios de comunicação  

- Desenhar um meio de comunicação que você usa. 

 

English time:  

Ver aula no classroom 

https://youtu.be/9VoTDeKUMu4


Música:  

 

Objetivo do vídeo -  

Identificar sons – Acesse o link. https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-

nc&feature=youtu.be 

Reproduzir sons identificados. 

 

Objetivos da vídeo aula 

Apreciar os sons do Ukulele e da Flauta transversal.  

Cantar com os instrumentos. 

 

Metodologia  

Com os microfones desligados, os educandos ouvem uma música tocada com a flauta 

transversal. Ao terminar, solicitar que quem identificou a música fale o nome dela, 

depois todos cantam juntos. No segundo momento, repetir o processo com o Ukulele e 

com uma nova canção infantil.     

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 05 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be


ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade  

Objetivos: Apresentar alguns meios de comunicação e a importância dos mesmos. 

 Recrear a turma com o brinquedo telefone sem fio. 

 

Atividade: Meios de comunicação 

Viva! Hoje é o dia Dia Mundial dos Meios de comunicação! Ontem nós já falamos que eles 

foram criados para que possamos nos comunicar com quem está distante, e, agora mesmo, 

a internet está possibilitando as nossas aulas! Que legal! Então vamos brincar de “Alô 

Mamãe?”   

 Primeiro, observe a imagem no livro Prosinha ficha 80 e converse com um adulto: 

Você conhece essa brincadeira?  Qual o nome dela? Como você se comunica com 

seus amigos?  

 Segundo, vamos brincar com a mamãe? A pró Dani (G5B) construiu um telefone 

sem fio para você brincar de “ Alô Mamãe”.  Acesse a vídeo aula no link. 

https://youtu.be/9VoTDeKUMu4 para ver e fazer esse brinquedo super legal e você vai 

precisar de:    

 Terceiro, vamos falar mais um pouquinho sobre os meios de comunicação na ficha 

81? Você vai precisar de revistas ou livros para recorte, tesoura, cola, lápis de cor 

para: 

- Colar imagens de meios de comunicação  

- Desenhar um meio de comunicação que você usa. 

 

English time:  

Ver aula no classroom 

  

 

 

https://youtu.be/9VoTDeKUMu4

