
 

               

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

Vai começar a história 

Vai começar a animação 

Se prepara minha gente, abra seu coração. 

Cantiga popular. 

Oi amiguinhos! A partir dessa semana daremos início ao nosso 

Projeto de contos, desenhos e filmes infantis. Iremos nos deliciar 

com histórias e personagens que trazem muita alegria e diversão!  

                                      Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 11 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 ORAL E ESCRITA 

Objetivos: 

 Ampliar a compreensão da função social das letras e símbolos. 

 Conhecer e diferenciar vogais e consoantes e estabelecer relações entre som e 

grafia. 

 

Atividade: Vogais/ letra P 

Olá crianças, você conhece a letra P? Veja duas palavrinhas iniciadas com essa letra e 

leia com a ajuda de um adulto: 

 

                                PAPAGAIO -  PIPA - PIÃO 

Vamos conhecer outras palavras iniciadas com essa letra? Divirta-se com o vídeo: 

https://youtu.be/mqIhB47_d90 

 

1. Agora, vamos pegar o seu caderno de pauta, preparar o cabeçalho e escrever do seu 

lindo jeitinho os nomes iniciados com a letra  P: PIPA - PAPAGAIO - PIÃO. 

2. Depois, escolha no vídeo quantas palavrinhas você quiser para completar sua lista de 

nomes com P. 

3. Por último, quero ver se você lembra as vogais pintando essas letrinhas na sua lista. 

4. Escreva também vogais que estão faltando na ficha 21 do livro Prosinha e descubra 

qual a palavra que começa com a letra P para pintar. 

 

English time:  

Good Morning 

 

Hoje, vamos continuar vendo os sons das letras em inglês.  

Já vimos um dos sons da letra A como na palavra Apple. Hoje vamos ver outro som que 

tem a letra A.  

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI 

https://youtu.be/mqIhB47_d90
https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI


Pausar o vídeo na tela final onde aparecem todas as palavras. Depois, pedir a criança que 

em um papel branco, faça a letra A grande no centro e escolha duas imagens para 

desenhar e escrever os nomes. Pode colorir. 

 

Momento LIV: 

Objeto: Inteligência Emocional - Explorando o afeto, a atenção e cuidado com o outro.  

VAMOS PLANTAR? 

O amor muitas vezes pode ter relação com o afeto, o cuidado, a atenção diária. Uma 

atividade bem interessante que podemos propor para as crianças é que ela plante um 

feijãozinho. É uma atividade relativamente simples, mas em que ela vai poder acompanhar 

o desenvolvimento da plantinha e terá que cuidar dela com carinho e atenção, todo dia. 

Qualquer copinho, algodão e alguns grãos de feijão já são suficientes. Com o passar do 

tempo, crescerá uma plantinha. 

Como fazer? 

Para plantar, forre o fundo do copo com algodão umedecido, coloque os grãos de feijão e 

deixe o copo em local iluminado. Mantenha o algodão sempre úmido, molhando aos poucos. 

Explique para a criança que será preciso ter paciência, pois o processo é um pouco 

demorado. Diga que também pode não dar certo e se por acaso o feijão não brotar, você 

pode propor que façam novamente a experiência... Só não vale desistir sem tentar! 

Uma dica bem legal é mostrar para a criança fotos de lugares, pessoas e coisas que vocês 

amam, lembranças vividas e em que vocês se sentiram amados. 

Com certeza será um momento muito especial para todos vocês! 

Ao final, façam a atividade 06 do álbum com a figura de número 04.  

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 11 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 ORAL E ESCRITA 

Objetivos: 

 Ampliar a compreensão da função social das letras e símbolos. 

 Conhecer e diferenciar vogais e consoantes e estabelecer relações entre som e 

grafia. 

Atividade: Vogais/ letra P 

Olá crianças, você conhece a letra P ? Veja duas palavrinhas iniciadas com essa letra e 

leia com a ajuda de um adulto: 

                                PAPAGAIO -  PIPA - PIÃO 
Vamos conhecer outras palavras iniciadas com essa letra? Divirta-se com o vídeo: 

https://youtu.be/mqIhB47_d90 

1. Agora, vamos pegar o seu caderno de pauta, preparar o cabeçalho e escrever do seu 

lindo jeitinho os nomes iniciados com a letra  P: PIPA - PAPAGAIO - PIÃO. 

2. Depois, escolha no vídeo quantas palavrinhas você quiser para completar sua lista de 

nomes com P. 

3. Por último, quero ver se você lembra as vogais pintando essas letrinhas na sua lista. 

4. Escreva também vogais que estão faltando na ficha 21 do livro Prosinha e descubra 

qual a palavra que começa com a letra P para pintar. 

https://youtu.be/mqIhB47_d90


English time:  

Good Morning 

 

Hoje, vamos continuar vendo os sons das letras em inglês.  

Já vimos um dos sons da letra A como na palavra Apple. Hoje vamos ver outro som que 

tem a letra A.  

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI 

Pausar o vídeo na tela final onde aparecem todas as palavras. Depois, pedir a criança que 

em um papel branco, faça a letra A grande no centro e escolha duas imagens para 

desenhar e escrever os nomes. Pode colorir. 
 

Teatro:  

História Inventada: 

O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos 

Sabe o que Pró Cami aprontou dessa vez? Pegou os personagens da Cara Maluca, pegou 

as casinhas de cada um deles e criou uma história! Isso mesmo!!! Inventou uma historinha 

chamada O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos. 

Só tem um probleminha... Ela contou a história sem um final... 

E ai? Você topa assistir o vídeo com a historinha da Pró Cami e criar o final que você  

quiser? 

Ao criar o final vale pedir a ajuda de alguém para escrever este final ou até mesmo 

fazer um desenho! 

Um beijo grande e... Vai começar a História Inventada! Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8 

Ah! Além do vídeo da Pró Cami tem também o vídeo com o clipe da música da Bruxinha 

da história! Vale a pena assistir, cantar e dançar! 

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

Sugestão: Na medida em que as crianças forem dando ideias para o acontecimento final 

da história é importante os familiares irem auxiliando, estimulando e valorizando com 

elogios as suas propostas, conduzindo-as de forma com que elas consigam expressar e 

definir o seu final inventado!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-uLFJp5ZtI
https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw

