
 

               

 

 

 

 

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: 12 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: Matemática /Linguagem oral  

Objetivos:  

 Ampliar a compreensão da função social dos números e formas. 

 Descrever oralmente, de forma adequada, uma imagem com apropriação de 

detalhes. 

 Desenvolver a noção de soma, juntando elementos em uma contagem. 

Atividade: Formas geométricas / Contagem / Noção de adição  

Olá crianças, você reconhece esses nomes? Nós vimos na aula de ontem! 

                    PAPAGAIO   -  PIPA  
Hoje nós vamos cantar, contar e ler com a ajuda desse brinquedo que voa conhecido com 

um desses nomes!  

Primeiro, vamos ouvir se animar e cantar com o Mundo Bita? 

MINHA PIPA: https://youtu.be/2l9nXqvhy6U 

 

Você já experimentou soltar pipa? As pipas são sempre tão coloridas, como diz o poema 

na ficha 20 do livro didático Prosinha, mas a PIPA no livro é chamada de PAPAGAIO! Leia 

junto com um adulto para ver que lindo! Depois, observe na ficha a figura com crianças 

brincando com seus PAPAGAIOS e faça contagens e a SOMA de alguns elementos. 

Entenda o que é SOMA com a ajuda da pró Rosana ( G5A) acessando essa vídeo aula no 

link: https://youtu.be/gAZRC82wiVQ 

1- Você já descobriu que forma geométrica tem a pipa? Além dessa forma, você conhece 

outras? Para ajudar você nessa pesquisa observe as formas na Ficha 23 e tente 

reconhecê-las. Depois realize a atividade ligando as peças ao brinquedo de encaixe. 

English time:  

Good Morning 

 

Vamos iniciar a aula assistindo o vídeo para relembrar os membros da família. 

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

 

Depois abrir o livro na página 17. Colocar o áudio e circular dentro de cada retrato o 

membro da família que ouvir. 

https://drive.google.com/open?id=1G7RnYwmy3bpvDs5k618_RgWwNVJvu6M-  

https://youtu.be/2l9nXqvhy6U
https://youtu.be/gAZRC82wiVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://drive.google.com/open?id=1G7RnYwmy3bpvDs5k618_RgWwNVJvu6M-


Música:  
 

Trecho do LAGO DOS CISNES. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI 

Apreciação musical, ouvir trechos de 5 minutos. 

Aulas online – Flauta transversal 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 12 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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática /Linguagem oral  

Objetivos:  

 Ampliar a compreensão da função social dos números e formas. 

 Descrever oralmente, de forma adequada, uma imagem com apropriação de 

detalhes. 

 Desenvolver a noção de soma, juntando elementos em uma contagem. 

 

Atividade: Formas geométricas/ Contagem/ Noção de adição  

Olá crianças, você reconhece esses nomes? Nós vimos na aula de ontem! 

                    PAPAGAIO   -  PIPA  
Hoje nós vamos cantar, contar e ler com a ajuda desse brinquedo que voa conhecido com 

um desses nomes!  

Primeiro, vamos ouvir se animar e cantar com o Mundo Bita? 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI


MINHA PIPA: https://youtu.be/2l9nXqvhy6U 

Você já experimentou soltar pipa? As pipas são sempre tão coloridas, como diz o poema 

na ficha 20 do livro didático Prosinha, mas a PIPA no livro é chamada de PAPAGAIO! Leia 

junto com um adulto para ver que lindo! Depois, observe na ficha a figura com crianças 

brincando com seus PAPAGAIOS e faça contagens e a SOMA de alguns elementos. 

Entenda o que é SOMA com a ajuda da pró Rosana ( G5A) acessando essa vídeo aula no 

link: https://youtu.be/gAZRC82wiVQ 

1. Você já descobriu que forma geométrica tem a pipa? Além dessa forma, você conhece 

outras? Para ajudar você nessa pesquisa observe as formas na Ficha 23 e tente 

reconhecê-las. Depois realize a atividade ligando as peças ao brinquedo de encaixe. 

 

Educação Física: 

Objetivo da aula: Construir a cultura e importância do alongamento antes dos exercícios 

físicos; 

Desenvolver noções básicas do movimento, possibilitando à criança a exploração dos 

variados tipos de expressão corporal mediante ao desenvolvimento de elementos 

psicomotores e habilidades motoras e corporais. 

 

Assista a vídeo aula que nossa Educação Física vai ficar ainda mais divertida em casa. 

Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk 

 

English time:  

Good Morning 

 

Vamos iniciar a aula assistindo o vídeo para relembrar os membros da família. 

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

 

Depois abrir o livro na página 17. Colocar o áudio e circular dentro de cada retrato o 

membro da família que ouvir. 

https://drive.google.com/open?id=1G7RnYwmy3bpvDs5k618_RgWwNVJvu6M-  
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