
 

               

 

 

 

 

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: 14 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: Matemática/Linguagem 

Objetivos:  

 Identificar quantidades e o que possui mais e menos elementos. 

 Registrar observações utilizando a linguagem matemática por meio da escrita de 

numerais como resultado da soma de elementos. 

 Conhecer gêneros textuais reconhecendo estratégias de leitura por meio da 

observação. 

Atividade: Situação-problema / Noções: mais e menos / Adição/ Texto: 

Receita  

Olá crianças! Hoje vamos começar nosso projeto de Contos de um jeito muito gostoso! 

Você conhece alguns contos clássicos, aqueles que têm príncipes e princesas, bruxas e 

fadas? Tem alguns contos que têm bichinhos e outros têm crianças também. Vamos 

conhecer um deles agora? Acesse o link: e assista à história João e Maria!  

https://youtu.be/Ua6HdiZlAos 

Você viu que delicia a casa de doces? Vamos conhecer uma casinha dessas, mas sem a 

bruxa! Veja a receita “CASA DE DOCES” no livro Prosinha, ficha 25. 

Hoje não iremos fazer essa receita, mas fica a dica para experimentar essa gostosura 

com a família no final de semana. Observe a receita e responda no caderno de desenho: 

1. Quantos ingredientes ao todo você vai precisar? 

2. Qual ingrediente você vai utilizar mais? 

3. Qual ingrediente você vai utilizar menos? 

4. Se você fizer uma casinha de dois andares quantos biscoitos de leite você vai 

precisar? 

5. Agora, desenhe como vai ficar a sua casinha. 

 

INGLÊS: 

Good Morning!  

 

Vamos iniciar a aula assistindo ao vídeo para relembrar os membros da família e ver o que 

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

https://youtu.be/Ua6HdiZlAos
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao


Vamos pensar na nossa família e no que mais gostamos de fazer juntos. Podem revisitar 

as fotos para lembrar dos momentos juntos. E então vamos fazer um desenho 

representando o que mais gostamos de fazer com nossa família. What we like to do with 

our Family! 

 

Exemplos: 

Have our meals – Fazer as refeições 

Play – Brincar 

Travel – Viajar 

Celebrate special dates – Celebrar datas especiais 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 14 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: Matemática/Linguagem 

Objetivos:  

 Identificar quantidades e o que possui mais e menos elementos. 

 Registrar observações utilizando a linguagem matemática por meio da escrita de 

numerais como resultado da soma de elementos. 

 Conhecer gêneros textuais reconhecendo estratégias de leitura por meio da 

observação. 



Atividade: Situação-problema / Noções: mais e menos / Adição/ Texto: 

Receita  

Olá crianças! Hoje vamos começar nosso projeto de Contos de um jeito muito gostoso! 

Você conhece alguns contos clássicos, aqueles que têm príncipes e princesas, bruxas e 

fadas? Tem alguns contos que têm bichinhos e outros têm crianças também. Vamos 

conhecer um deles agora? Acesse o link: e assista à história João e Maria!  

https://youtu.be/Ua6HdiZlAos 

Você viu que delicia a casa de doces? Vamos conhecer uma casinha dessas, mas sem a 

bruxa! Veja a receita “CASA DE DOCES” no livro Prosinha, ficha 25. 

Hoje não iremos fazer essa receita, mas fica a dica para experimentar essa gostosura 

com a família no final de semana. Observe a receita e responda no caderno de desenho: 

1. Quantos ingredientes ao todo você vai precisar? 

2. Qual ingrediente você vai utilizar mais? 

3. Qual ingrediente você vai utilizar menos? 

4. Se você fizer uma casinha de dois andares quantos biscoitos de leite você vai 

precisar? 

5. Agora, desenhe como vai ficar a sua casinha. 

 

INGLÊS: 

Good Morning!  

 

Vamos iniciar a aula assistindo ao vídeo para relembrar os membros da família e ver o que 

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

Vamos pensar na nossa família e no que mais gostamos de fazer juntos. Podem revisitar 

as fotos para lembrar dos momentos juntos. E então vamos fazer um desenho 

representando o que mais gostamos de fazer com nossa família. What we like to do with 

our Family! 

 

Exemplos: 

Have our meals – Fazer as refeições 

Play – Brincar 

Travel – Viajar 

Celebrate special dates – Celebrar datas especiais 

https://youtu.be/Ua6HdiZlAos
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

