
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 8 DE MAIO DE 2020 – 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. 



Professores no encontro on-line: 

8h às 9h 

Sala do G5A – Prós Rosana, Daniel, Natália  

Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

Objetivos: Desenvolver a capacidade interpretativa e a criatividade. Expressar o que 

sente pela mamãe através da produção de mensagens orais e escritas.  

                      Reconhecer sentimentos e valores como o respeito, carinho, e gratidão pela 

figura materna. Conhecer e apreciar as histórias preferidas da mamãe. 

Atividade: Mensagem virtual para a mamãe/ Ciranda da mamãe 

         1.  Vamos ouvir essa linda mensagem em forma de música? Um recadinho para a 

mamãe: Acesse o link:   https://youtu.be/_9EtOUoELtk 

2. Você viu que mensagem linda essa música tem? Essa música fala muitas coisas 

lindas para a mamãe como:  

“ Teu sorriso ilumina meu caminho!” 

“ Meu coração de alegria faz tum-tum.” 

“ Te amo!” 

 

Que tal fazer uma mensagem virtual pra sua mamãe?  

 Vamos nos inspirar com essas frases e pensar em uma mensagem bem bonita, 

uma mensagem do seu coração para a sua mamãe?  

 Faça primeiro no celular que está no livro Prosinha – ficha 100. Vale pedir ajuda!  

 Depois que ficar pronta transfira para um celular de verdade e envie com uma 

foto sua (Selfie) para sua mamãe querida! 
 

 

3. Você sabia que domingo será o dia das mães? Já que o dia é da mamãe, deixe que ela 

escolha a historinha preferida dela para a hora da Ciranda. 
 

 Dica de leitura: Mamã Maravilha- Elen Lescoat e Oreane Lallemand. Acesse link: 

https://drive.google.com/open?id=19eOcOdKxfviWMtjZjxl08m8T61fhSPEu 

                                     

Feliz Dia das Mães! 

https://youtu.be/_9EtOUoELtk
https://drive.google.com/open?id=19eOcOdKxfviWMtjZjxl08m8T61fhSPEu


English time: 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

Bom final de semana! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A C 

DATA: 8 DE MAIO DE 2020 – 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. 

Professores no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide,  João, Renata 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

Objetivos: Desenvolver a capacidade interpretativa e a criatividade. Expressar o que 

sente pela mamãe através da produção de mensagens orais e escritas.  

                      Reconhecer sentimentos e valores como o respeito, carinho, e gratidão pela 

figura materna. Conhecer e apreciar as histórias preferidas da mamãe. 

Atividade: Mensagem virtual para a mamãe/ Ciranda da mamãe 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


         1.  Vamos ouvir essa linda mensagem em forma de música? Um recadinho para a 

mamãe: Acesse o link:   https://youtu.be/_9EtOUoELtk 

2. Você viu que mensagem linda essa música tem? Essa música fala muitas coisas 

lindas para a mamãe como:  

“ Teu sorriso ilumina meu caminho!” 

“ Meu coração de alegria faz tum-tum.” 

“ Te amo!” 

 

Que tal fazer uma mensagem virtual pra sua mamãe?  

 Vamos nos inspirar com essas frases e pensar em uma mensagem bem bonita, 

uma mensagem do seu coração para a sua mamãe?  

 Faça primeiro no celular que está no livro Prosinha – ficha 100. Vale pedir ajuda!  

 Depois que ficar pronta transfira para um celular de verdade e envie com uma 

foto sua (Selfie) para sua mamãe querida! 
 

 

4. Você sabia que domingo será o dia das mães? Já que o dia é da mamãe, deixe que ela 

escolha a historinha preferida dela para a hora da Ciranda. 
 

 Dica de leitura: Mamã Maravilha- Elen Lescoat e Oreane Lallemand. Acesse link: 

https://drive.google.com/open?id=19eOcOdKxfviWMtjZjxl08m8T61fhSPEu 

                                     

Feliz Dia das Mães! 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

https://youtu.be/_9EtOUoELtk
https://drive.google.com/open?id=19eOcOdKxfviWMtjZjxl08m8T61fhSPEu
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Explorando o amor.  

Primeiramente mostre à 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.  

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

como foi esta experiência.  

Aguardamos vocês! 

 

Bom final de semana! 

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

