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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: 20 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.  

 Desenvolver a consciência fonológica através da trava-língua. 

 Relacionar número a quantidade. 

Atividade: Letra T/ Contagem de letras da palavra 

Oi pessoal! 

A Pró trouxe hoje um texto bem legal pra gente brincar com ele.  

Vocês já ouviram falar de trava-língua?  

Trava-língua é um jogo verbal em que alguém deve dizer versos ou frases que tem palavras 

formadas por sílabas do mesmos sons. É um pouco difícil de falar. 

Vamos tentar? 

1. Leia com um adulto a trava-língua do livro “Palavras Muitas Palavras de Ruth Rocha”.  

O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 

O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO 

QUE O TEMPO TEM TANTO TEMPO 

QUANTO TEMPO 

O TEMPO  

TEM. 



2. Depois assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y . Agora 

vamos tentar recitar a trava-língua do TEMPO. 

3. O que se repete nessa trava-língua? 

4. Você consegue contar quantas letras T tem nessa trava-língua? 

5. Agora abra nosso livro Prosinha na FICHA 94. Observem as imagens e os nomes dos 

aparelhos. O que tem de igual entre os nomes? E o que tem de diferente entre os 

nomes? Quantas letras têm a palavra TELEFONE? Vamos contar? Quantas letras têm 

a palavra TELEVISÃO? Vamos contar também? Que letras se repetem nas duas 

palavras?  

 

English time: 

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. 

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


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! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 20 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.  

 Desenvolver a consciência fonológica através da trava-língua. 

 Relacionar número a quantidade. 

Atividade: Letra T/ Contagem de letras da palavra 

Oi pessoal! 

A Pró trouxe hoje um texto bem legal pra gente brincar com ele.  

Vocês já ouviram falar de trava-língua?  

Trava-língua é um jogo verbal em que alguém deve dizer versos ou frases que tem palavras 

formadas por sílabas do mesmos sons. É um pouco difícil de falar. 

Vamos tentar? 

https://youtu.be/ApzJXGx8L0E


1. Leia com um adulto a trava-língua do livro “Palavras Muitas Palavras de Ruth Rocha”.  

O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 

O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO 

QUE O TEMPO TEM TANTO TEMPO 

QUANTO TEMPO 

O TEMPO  

TEM. 

 

2. Depois assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y . Agora 

vamos tentar recitar a trava-língua do TEMPO. 

3. O que se repete nessa trava-língua? 

4. Você consegue contar quantas letras T tem nessa trava-língua? 

5. Agora abra nosso livro Prosinha na FICHA 94. Observem as imagens e os nomes dos 

aparelhos. O que tem de igual entre os nomes? E o que tem de diferente entre os 

nomes? Quantas letras têm a palavra TELEFONE? Vamos contar? Quantas letras 

têm a palavra TELEVISÃO? Vamos contar também? Que letras se repetem nas duas 

palavras?  

 

English time: 

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. 

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Música:  

Aula online - Combinando células rítmicas, semínimas e colcheias. 

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta.  

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs 

 

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs

