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“ERA UMA VEZ 

ASSIM VAI COMEÇAR 

A LINDA HISTORINHA 

QUE AGORA VOU CONTAR. 

BATAM PALMAS MINHA GENTE!!! 

BATAM PALMAS OUTRA VEZ 

BATAM PALMAS BEM CONTENTES 

QUE VOU CONTAR… 

ERA UMA VEZ…” 

 

Oi Turminha! Essa semana continuaremos com o nosso projeto 

Contos e escolhi uma história bem legal para fazer a leitura para 

vocês. 

                                      Bons estudos! 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 18 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 T 

Oi, gente! Vamos brincar de adivinhação? 

Para saber a letrinha que vamos trabalhar hoje precisa acertar essa adivinha. 

O que é, o que é? 

TEM NO TÊNIS, NA TOALHA 

E NA TÚNICA DA TINA. 

NA TOMADA E NO TOMATE 

E TAMBÉM NA TANGERINA? 

  

Pois é, se você disse a letra T, você acertou.                

Agora vamos assistir ao vídeo para ilustrar a nossa aula? Acesse o link 



https://www.youtube.com/watch?v=HJ3_HSZK20k 

  E conhecer outras palavras iniciadas com a letra T ?  

 

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

lindo jeitinho as palavras que a Pró vai ditar: TATU, TEIA, TIJOLO, TOURO, TUCANO.  

2. Depois da aula, ilustre com desenho as palavras que você escreveu. 

3. Pegue seu livro Prosinha e abra na 39. Leia o texto com a ajuda de um adulto e circule 

a palavra TATU. Não esqueça de ajudar o TATU chegar na toca. 

 

English time:  

Good Morning 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Agora vamos assistir ao vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 

Momento LIV:  

Objeto: Inteligência Emocional. Explorando a coragem  

 

Olá, famílias! Como vocês estão? Chegamos animados com mais uma proposta de atividade 

para realizarmos em casa. Nossos momentos têm sido cada vez mais especiais e têm nos 

aproximado ainda mais de vocês.  

Essa semana falaremos sobre a coragem e nós estamos atravessando um período onde 

precisamos muitas vezes buscar essa coragem em nós mesmos para enfrentar questões do 

nosso dia a dia.  

Lembrando que ter coragem não quer dizer não sentir medo, mas, sim, entender essa 

emoção e aprender a lidar com ela, não nos paralisando diante de um impasse.  

https://www.youtube.com/watch?v=HJ3_HSZK20k
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


A coragem geralmente vem quando nós conseguimos confiar em nossas próprias 

capacidades fazendo com que a gente consiga superar nossas limitações.  

Em algumas situações, a coragem pode não aparecer e vamos ter que lidar com isso da 

melhor forma possível. Iniciaremos o encontro de hoje convidando vocês para, 

primeiramente, mostrar o vídeo da música “Baião da Coragem” para a criança ouvir, dançar 

e brincar livremente como ela desejar.  

 

QUANDO A VONTADE VEM, A CORAGEM PODE APARECER TAMBÉM.  

Música: Baião da Coragem. Disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9C6dRxtQcJ8&feature=youtu.be 

 

“Coragem para enfrentar 

 O que for preciso 

 Manter o passo firme 

 Diante do perigo 

 Não tem medo ou aflição que possa me parar  

Quando a vontade é do coração o que quero vou buscar 

 Coragem, coragem  

Conduz nossa viagem”  

 

Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas, dessa vez, com o 

objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. Depois disso, 

inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. 

 

Você pode fazer algumas perguntas, como por exemplo: 

 

O que você achou do vídeo? 

 O que você entendeu sobre a música?  

Você sabe o que é coragem? 

 

Fique livre para fazer outras perguntas que julgar oportunas. 

 

Pergunte se a criança se lembra de um momento em que teve coragem e de um momento 

em que não teve coragem de fazer alguma coisa. Se for difícil para ela se lembrar, você 

pode ajudá-la relembrando algum momento.  

Aproveite essa oportunidade para você também refletir sobre essas perguntas. Se você 

se sentir à vontade, faça esse questionamento para outros adultos. Dessa forma, 

conseguimos envolver mais pessoas na nossa atividade. Compartilhe as respostas com as 

crianças também.  

Outra pergunta que vocês podem fazer juntos é: “quem vocês consideram ser corajoso e 

por quê?” 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9C6dRxtQcJ8&feature=youtu.be


Para expandir: 

 

Vamos brincar? 

 

Uma atividade bem interessante que as crianças gostam muito é brincar de adivinhar. 

Nessa proposta, eles terão que colocar a mãozinha dentro de uma caixa e tentar adivinhar 

qual é o objeto que está lá dentro.  

Para realizá-la, a criança vai precisar de coragem, pois irá lidar com algo até então 

desconhecido para ela. Para tornar esse momento mais especial, a confecção da caixa já 

pode ser uma atividade realizada em conjunto. 

 Vocês podem decorar a caixa com materiais diferentes ou mesmo colorir a caixa como 

preferirem. A ideia é colocar (sem a criança ver) objetos pequenos dentro da “Caixa da 

Coragem”, um de cada vez, e a criança precisa colocar a mãozinha dentro dela e tentar 

adivinhar qual objeto ela está manuseando.  

Utilize variados objetos para dificultar um pouco, você também pode dar pistas para que 

ela possa acertar caso esteja difícil para ela. Se em casa vocês não tiverem uma caixa, a 

brincadeira pode ser realizada utilizando uma bolsa, sacola ou até mesmo uma fronha de 

travesseiro. É só colocar o objeto dentro para a criança descobrir. 

Para finalizar, faça algumas perguntas à criança de como foi participar da atividade: Qual 

objeto foi mais difícil de adivinhar? O que ela sentiu quando colocou a mão. 

Depois, compartilhe conosco como foi a experiência aqui no Google Classroom.  

Até a próxima! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 18 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 T 

Oi, gente! Vamos brincar de adivinhação? 

Para saber a letrinha que vamos trabalhar hoje precisa acertar essa adivinha. 

O que é, o que é? 

TEM NO TÊNIS, NA TOALHA 

E NA TÚNICA DA TINA. 

NA TOMADA E NO TOMATE 

E TAMBÉM NA TANGERINA? 

  

Pois é, se você disse a letra T, você acertou.                

Agora vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HJ3_HSZK20k 

e conhecer outras palavras iniciadas com a letra T ? 

 

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

lindo jeitinho as palavras que a Pró vai ditar: TATU, TEIA, TIJOLO, TOURO, 

TUCANO.  

2. Depois da aula, ilustre com desenho as palavras que você escreveu. 

3. Pegue seu livro Prosinha e abra na 39. Leia o texto com a ajuda de um adulto e circule 

a palavra TATU. Não esqueça de ajudar o TATU chegar na toca. 

 

English time:  

Good Morning 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ3_HSZK20k
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Agora vamos assistir ao vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 

Teatro:  

Vou Fazer Uma Festinha! 

E se eu te falar que a aula de hoje é um convite para uma festinha que iremos fazer na 

semana que vem, cada um na sua casinha? Você topa? OBA!!! 

E seu eu te falar também que o convite veio em forma de história? 

E se eu te falar ainda que nesta história tem bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, 

duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, Chapeuzinho 

Vermelho, crianças e que todos estão indo para uma festa? Que tipo de festa será? Quem 

os convidou? Será que eles irão? 

Bom... Vamos ao vídeo descobrir tudo isso e saber mais detalhes da nossa festinha na 

semana que vem? Acesse o link: https://youtu.be/ApzJXGx8L0E 

Um beijo festivo da Pró Cami! 

   

https://youtu.be/ApzJXGx8L0E

