
RECADINHO ESPECIAL  

O coração está no ar! É isso mesmo! Estamos 

nesta semana com os nossos corações cheios de 

felicidade para compartilharmos novas aventuras. 

Então se prepare e sinta-se em casa! 

Esperamos vocês para esta nova 

oportunidade                                             

Beijocas 

Vamos cantar e se divertir!     
 

Um, dois, três indiozinhos 

Quatro, cinco, seis indiozinhos 

Sete, oito, nove indiozinhos 

Dez no pequeno bote 

Iam navegando rio abaixo 

Quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote 

Dos indiozinhos, quase, quase virou 

Mas não virou... 

Cantiga popular. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 28 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: Sociedade /Linguagem   

Objetivos:  

 Reconhece-se como parte de determinado contexto cultural e social;  

 Exercitar a escrita de letras; 

 Nomear e reconhecer a função dos meios de comunicação. 

Para ilustrar nossa aula acesse o link e divirta-se. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZM65Y3Cjnw 

 

1. Vamos conversar sobre internet? O que vocês sabem sobre a internet?  

2. Olha como a internet está sendo útil nesse momento, estamos levando a 

Escola para a casa de cada um de vocês todos os dias através da internet. 

3. Quem mais usa computador na sua casa?  

4. O que essa pessoa faz na internet?  

5. Agora que já conversamos sobre a internet, vamos realizar a tarefinha da 

Ficha 98? 

English time:  

Ver aula no classroom. 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 28 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZM65Y3Cjnw


ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade /Linguagem   

Objetivos:  

 Reconhece-se como parte de determinado contexto cultural e social; 

 Exercitar a escrita de letras; 

 Nomear e reconhecer a função dos meios de comunicação.  

Para ilustrar nossa aula acesse o link e divirta-se. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZM65Y3Cjnw 

 

1. Vamos conversar sobre internet? O que vocês sabem sobre a internet?  

2. Olha como a internet está sendo útil nesse momento, estamos levando a Escola 

para a casa de cada um de vocês todos os dias através da internet. 

3. Quem mais usa computador na sua casa?  

4. O que essa pessoa faz na internet?  

5. Agora que já conversamos sobre a internet, vamos realizar a tarefinha da 

Ficha 98? 

English time:  

Ver aula no classroom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZM65Y3Cjnw

