
 

               

 

 

 

 

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: 13 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-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, Camila, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Camila 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Sociedade 

Objetivos:  

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras, por meio da escrita espontânea.  

 Relacionar números às suas respectivas quantidades. 

 Conhecer a importância e a história do seu nome e sobrenome. 

Atividade: Revisão de letras / Contagem de letras / Nome e sobrenome 

Olá turminha! Vamos começar nossa aula ouvindo essa linda canção de Toquinho? 

GENTE TEM SOBRENOME: https://youtu.be/oT5fhVXzKTs 

Inspirado(a) nessa canção,  tente responder essa adivinha: 

 “O QUE É MEU, MAS OS OUTROS É QUE USAM?” 

Já descobriu o que é? É seu nome! Saber seu nome é muito importante e também seu 

sobrenome para você se identificar onde você estiver. Mas você conhece a história do 

seu nome e sobrenome? Se não souber, aproveite para perguntar ao papai e à mamãe para 

compartilhar com seus colegas quando puder.   

Agora que você respondeu essa adivinha aqui com a gente aproveite e responda na ficha 

37, do livro Prosinha, depois escreva seu nome completo e conte as letras do seu nome 

para marcar nas tabelas numéricas que estão na ficha.  

Tem mais novidade! É hora de usar o seu caderno: 

1. Pegue o caderno de pauta, prepare o cabeçalho e faça uma lista de palavrinhas. 

Escreva uma palavra com:  

 B – C – D – M – G - P 

2. Depois, conte as letrinhas de cada palavrinha e registre o numeral ao lado.  

3. Quando estiver tudo pronto tente ler essas palavras ou leia com a ajuda de um 

adulto.  

4. Marque a palavrinha que você mais gostou de ler e faça um desenho bem bonito ao 

lado.  

 

 

 

https://youtu.be/oT5fhVXzKTs


English time:  

Good Morning, 

Hoje vamos assistir a um vídeo da Teacher Nati contando uma história da Peppa Pig e sua 

família. 

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 13 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Sociedade 

Objetivos:  

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras, por meio da escrita espontânea.  

 Relacionar números às suas respectivas quantidades. 

 Conhecer a importância e a história do seu nome e sobrenome. 

Atividade: Revisão de letras/ Contagem de letras/ Nome e sobrenome 

Olá turminha! Vamos começar nossa aula ouvindo essa linda canção de Toquinho? 

GENTE TEM SOBRENOME: https://youtu.be/oT5fhVXzKTs 

Inspirado(a) nessa canção,  tente responder essa adivinha: 

 “O QUE É MEU, MAS OS OUTROS É QUE USAM?” 

Já descobriu o que é? É seu nome! Saber seu nome é muito importante e também seu 

sobrenome para você se identificar onde você estiver. Mas você conhece a história do 

seu nome e sobrenome? Se não souber, aproveite para perguntar ao papai e à mamãe para 

compartilhar com seus colegas quando puder.   

Agora que você respondeu essa adivinha aqui com a gente aproveite e responda na ficha 

37, do livro Prosinha, depois escreva seu nome completo e conte as letras do seu nome 

para marcar nas tabelas numéricas que estão na ficha.  

https://youtu.be/oT5fhVXzKTs


Tem mais novidade! É hora de usar o seu caderno: 

1. Pegue o caderno de pauta, prepare o cabeçalho e faça uma lista de palavrinhas. 

Escreva uma palavra com:  

B – C – D – M – G - P 

2. Depois, conte as letrinhas de cada palavrinha e registre o numeral ao lado.  

3. Quando estiver tudo pronto tente ler essas palavras ou leia com a ajuda de um adulto.  

4. Marque a palavrinha que você mais gostou de ler e faça um desenho bem bonito ao 

lado.  

 

English time:  

Good Morning, 

Hoje vamos assistir a um vídeo da Teacher Nati contando uma história da Peppa Pig e sua 

família. 

 

Música:  

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

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI 

Apreciação musical, ouvir trechos de 5 minutos. 

Aula online: Acompanhamento com pulso da nova canção infantil. 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI

