
 

               

 

 

 

 

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: 15 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online: 

8h às 9h 

Sala do G5A – Prós Rosana, Daniel, Natália  

Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

Objetivos:  
 Recontar histórias ouvidas e identificar seus personagens, cenários e situações 

preferidas.  

 Levantar hipóteses sobre a escrita registrando nomes de personagens. 

 Expressar uma história por meio de desenho ou pintura.  

 Demonstrar interesse pelos livros, listando as suas histórias preferidas.   

 

Atividade: Projeto Contos/ Interpretação escrita, oral e artística. 

Oi pessoal! Hoje vamos falar de histórias! Quais as suas histórias preferidas? Falando 

em histórias, você se lembra da história de ontem, João e Maria? 

Reconte essa história para alguém em sua casa para depois responder a ficha 24 do Livro 

Prosinha. Você pode escrever com a ajuda de um adulto os nomes dos personagens que 

aparecem na atividade. 

HORA DA ARTE! 

Vamos construir um lindo quadro sobre essa história? Utilize uma folha de papel, tinta, 

pincel ou hidrocor, lápis de cor, lápis de cera ou o que tiver. O importante é deixar tudo 

bem colorido! 

Dicas: 

 Faça os personagens e lugar onde aconteceu essa história. 

 Desenhe nesse quadro o que você achou mais bonito. 

 Não se esqueça de pintar o dia ou a noite! 

 Depois, deixe a criatividade fluir e não se esqueça de tirar uma foto e postar 

para a Pró ver! 

Sugestões para o fim de semana: 

 Mãos à obra: Casa de doces (Ficha 25) 

 Escolha seus contos clássicos preferidos para ler. A pró também irá gostar muito 

de ver suas histórias preferidas. Você pode mostrar através de fotos ou levar para 

a sala online, segunda-feira. 

 



English time:  

Good Morning, 

Hoje vamos assistir a um vídeo da Teacher Nati e vamos aprender a fazer alguns 

brinquedos para brincar com a família 

Para encerrar, vamos dançar?? Se tiver alguém da família com você, pode convidar para 

dançar também. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4 

 

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 

 

Bom final de Semana! 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 15 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4
https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk


Professores no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide,  João, Renata 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

Objetivos:  
 Recontar histórias ouvidas e identificar seus personagens, cenários e situações 

preferidas.  

 Levantar hipóteses sobre a escrita registrando nomes de personagens. 

 Expressar uma história por meio de desenho ou pintura.  

 Demonstrar interesse pelos livros, listando as suas histórias preferidas.   

 

Atividade: Projeto Contos/ Interpretação escrita, oral e artística. 

Oi pessoal! Hoje vamos falar de histórias! Quais as suas histórias preferidas? Falando 

em histórias, você se lembra da história de ontem, João e Maria? 

Reconte essa história para alguém em sua casa para depois responder a ficha 24 do Livro 

Prosinha. Você pode escrever com a ajuda de um adulto os nomes dos personagens que 

aparecem na atividade. 

HORA DA ARTE! 

Vamos construir um lindo quadro sobre essa história? Utilize uma folha de papel, tinta, 

pincel ou hidrocor, lápis de cor, lápis de cera ou o que tiver. O importante é deixar tudo 

bem colorido! 

Dicas: 

 Faça os personagens e lugar onde aconteceu essa história. 

 Desenhe nesse quadro o que você achou mais bonito. 

 Não se esqueça de pintar o dia ou a noite! 

 Depois, deixe a criatividade fluir e não se esqueça de tirar uma foto e postar 

para a Pró ver! 

Sugestões para o fim de semana: 

 Mãos à obra: Casa de doces (Ficha 25) 



 Escolha seus contos clássicos preferidos para ler. A pró também irá gostar muito 

de ver suas histórias preferidas. Você pode mostrar através de fotos ou levar 

para a sala online, segunda-feira. 

                                     

English time:  

Good Morning, 

Hoje vamos assistir a um vídeo da Teacher Nati e vamos aprender a fazer alguns 

brinquedos para brincar com a família 

Para encerrar, vamos dançar?? Se tiver alguém da família com você, pode convidar para 

dançar também. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4


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.  

 

 

BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

 


