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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: 19 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 noção de adição. 

 Desenvolver a sequência numérica através da contagem. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Relacionar número a quantidade. 

Atividade: Contagem / Adição  

Gente! Respondam uma coisa. Quando o pneu do carro do papai ou da mamãe fura onde eles 

levam para consertar? 

1- E Vocês já foram em uma borracharia? O que tem lá? 

 

 Vamos descobrir abrindo o nosso livro Prosinha na FICHA 59. 

 Observem a imagem. O que vocês estão vendo? 

 Olha só! Quantos pneus será que tem nessa borracharia?  

 E se chegar mais um pneu na borracharia? 

 E se chegar mais outro pneu? 

 Depois da aula vamos revisar a contagem acessando o link, e assistindo ao vídeo de  

contagem: https://www.youtube.com/watch?v=LGAsQVeq7DE&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=LGAsQVeq7DE&t=10s


2. Vamos brincar mais com os números? Pegue seu caderno de desenho e acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9YhOdzqLZT4&t=4s 

 Agora vai começar! Escreva os numerais que a Pró ditar e represente com bolinhas, 

ao lado de cada um, a quantidade correspondente. 

 

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.”   

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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 18. Em seguida os alunos 

examinam primeiro o quadro geral para ver o que todos estão fazendo. Eles então decidem 

quem precisa de cada um dos itens menores na parte inferior da página. Verifique as 

respostas dizendo os números e os membros da família. 

 

Música:  

Aula online - Combinando células rítmicas, semínimas e colcheias.  

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta.  

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YhOdzqLZT4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://youtu.be/OBcfK7UTTBs


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 19 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 noção de adição. 

 Desenvolver a sequência numérica através da contagem. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Relacionar número a quantidade. 

Atividade: Contagem / Adição  

Gente! Respondam uma coisa. Quando o pneu do carro do papai ou da mamãe fura onde 

eles levam para consertar? 

1- E Vocês já foram em uma borracharia? O que tem lá? 

 Vamos descobrir abrindo o nosso livro Prosinha na FICHA 59. 

 Observem a imagem. O que vocês estão vendo? 

 Olha só! Quantos pneus será que tem nessa borracharia?  

 E se chegar mais um pneu na borracharia? 

 E se chegar mais outro pneu? 

 Depois da aula vamos revisar a contagem acessando o link, e assistindo ao vídeo de  

contagem: https://www.youtube.com/watch?v=LGAsQVeq7DE&t=10s 

2. Vamos brincar mais com os números? Pegue seu caderno de desenho e acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9YhOdzqLZT4&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=LGAsQVeq7DE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9YhOdzqLZT4&t=4s


 Agora vai começar. Escreva os numerais que a Pró ditar e represente com bolinhas, ao 

lado de cada um, a quantidade correspondente. 

 

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.”   

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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 18. Em seguida os alunos 

examinam primeiro o quadro geral para ver o que todos estão fazendo. Eles então decidem 

quem precisa de cada um dos itens menores na parte inferior da página. Verifique as 

respostas dizendo os números e os membros da família. 

 

Educação física 
 

Professor Daniel sugeriu um vídeo com atividades muito bacanas. Assista lá e mexa-se! 
 

Objetivo da Aula: 

 

Desenvolver aspectos psicomotores importantes para a aprendizagem da consciência 

corporal, imagem corporal, noção espaço-tempo, postura, linguagem e equilíbrio através de 

atividades rítmicas. Acesse o link: https://youtu.be/slShEL-N1mA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://youtu.be/slShEL-N1mA

