
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 DE MAIO DE 2020 – 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. 

 



Professores no encontro on-line: 

8h às 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade/Matemática 

Objetivos: Exercitar a oralidade. Representar a mamãe através de desenho. 

Identificar a letra M em algumas palavras.  

Atividade: Data comemorativa / letra M 

Olá crianças! Está chegando o dia de uma pessoa muito especial que vocês amam muito e 

cada um de vocês chamam de uma forma diferente, mas esse nome sempre começa com a 

letra M. 

Você já sabe de quem estou falando? Sim, é ela, a sua mamãe! Como você costuma chamar 

a sua mãe? Mãe, mamãe ou mainha?  

Pegue o seu caderno de desenho e capriche na escrita desse nome, depois faça o desenho 

bem bonito da sua mamãe para mostrar como ela é. 

Agora, vamos ouvir um adulto ler esse versinho? 

MAMÃE MARAVILHA 

EU AMO VOCÊ 

MEU MUNDO É MELHOR 

COM VOCÊ... 

                   (Zoorquestra) 

1. Vamos ouvir um adulto ler esse versinho? Ele faz parte de uma linda música para a 

mamãe e você poderá ouvir e cantar para ela depois acessando o link:  

https://youtu.be/pryfElVt9kU 

2. Agora, leia com a ajuda de um adulto as palavras: 

MAMÃE      MARAVILHA   MEU   MUNDO   MELHOR 

https://youtu.be/pryfElVt9kU


- Com qual letra essas palavras iniciam? Faça essa letra no caderno de desenho com 

a sua cor preferida, depois pense e escreva ao lado mais uma palavra iniciada com 

essa letra. 

* Para saber mais: Vamos conhecer mais palavrinhas com a letra M? Acesse o link:  

https://youtu.be/C-vrOkpaeRY 

 

English time: Ver aula no classroom. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 07 DE MAIO DE 2020 – 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. 

Professores no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade/Matemática 

Objetivos: Exercitar a oralidade. Representar a mamãe através de desenho. 

Identificar a letra M em algumas palavras.  

Atividade: Data comemorativa / letra M 

Olá crianças! Está chegando o dia de uma pessoa muito especial que vocês amam muito e 

cada um de vocês chamam de uma forma diferente, mas esse nome sempre começa com a 

letra M. 

Você já sabe de quem estou falando? Sim, é ela, a sua mamãe! Como você costuma chamar 

a sua mãe? Mãe, mamãe ou mainha?  

https://youtu.be/C-vrOkpaeRY


Pegue o seu caderno de desenho e capriche na escrita desse nome, depois faça o desenho 

bem bonito da sua mamãe para mostrar como ela é. 

Agora, vamos ouvir um adulto ler esse versinho? 

MAMÃE MARAVILHA 

EU AMO VOCÊ 

MEU MUNDO É MELHOR 

COM VOCÊ... 

                   (Zoorquestra) 

1. Vamos ouvir um adulto ler esse versinho? Ele faz parte de uma linda música para a 

mamãe e você poderá ouvir e cantar para ela depois acessando o link:  

https://youtu.be/pryfElVt9kU 

2. Agora, leia com a ajuda de um adulto as palavras: 

MAMÃE      MARAVILHA   MEU   MUNDO   MELHOR 

- Com qual letra essas palavras iniciam? Faça essa letra no caderno de desenho com 

a sua cor preferida, depois pense e escreva ao lado mais uma palavra iniciada com 

essa letra. 

* Para saber mais: Vamos conhecer mais palavrinhas com a letra M? Acesse o link: 

https://youtu.be/C-vrOkpaeRY  

 

English time:  

Ver aula no classroom. 

 

 

https://youtu.be/pryfElVt9kU
https://youtu.be/C-vrOkpaeRY

