
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: 29 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. 

Professores no encontro on-line: 

8h às 9h 

Sala do G5A – Prós Rosana, Daniel, Natália  

Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade  

Objetivos:  

 
 Reconhecer as letras iniciais e finais dos nomes dos personagens. 

 Ampliar a escrita, a partir de nomes de personagens de contos clássicos. 

 Identificar personagens de contos clássicos.  

 

Atividade:  

 Mostrar às crianças imagens de contos clássicos. Pode ser através de imagens via 

internet ou material impresso. 

 Perguntar o nome desses personagens para as crianças. 

 Construir com a ajuda das crianças uma lista com os nomes desses personagens. 

 Tratar a letra inicial, dando entonação na pronúncia. 

 Pegar o caderno de pauta e escrever os nomes dos personagens. 

 Sugestões de nomes: Cinderela, Pinóquio, Bambi, Ariel, Rapunzel.  

 Solicitar que circule a letra inicial e final de cada nome. 

 Após, solicitar que a criança conte o número de letras de cada nome do personagem 

e registre o numeral ao lado. 

 Ao final, realizar a leitura de um conto para a turma. 

 Sugerir para o final de semana uma outra leitura com a família. 

 

Movimento – Educação Física 

Atividade: Yoga  

 

Objetivo da Aula:  

Possibilitar a criança o conhecimento corporal e estimular algumas condições físicas como 

por exemplo, postura, flexibilidade, consciência corporal e criatividade, pois além das 

posições propostas, podem criar as suas próprias posições e demonstrá-las no próximo 

encontro virtual. 

Vamos ilustrar nossa aula, acessando o link: https://youtu.be/LJDA60_EMOM 

 

 

https://youtu.be/LJDA60_EMOM


English time:  

Good Morning!  

Hoje vamos aprender a fazer uma família de fantoches? 

Para isso vamos abrir o livro na página 22. Pode chamar a família para fazer junto com 

você. Vamos precisar de: 

- papel 

- palito de picolé ou qualquer outro tipo de palito. Pode ser até um pedaço de papelão. 

Agora, como hoje é Friday (Sexta feira) vamos manter a nossa tradição e encerrar com 

uma dança? Lembre-se que pode chamar a família para dançar junto. 

Vamos lá: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 29 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. 

Professores no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide,  João, Renata 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/Sociedade  

Objetivos:  

 
 Reconhecer as letras iniciais e finais dos nomes dos personagens. 

 Ampliar a escrita, a partir de nomes de personagens de contos clássicos. 

 Identificar personagens de contos clássicos.  

 

Atividade:  

 Mostrar às crianças imagens de contos clássicos. Pode ser através de imagens via 

internet ou material impresso. 

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


 Perguntar o nome desses personagens para as crianças. 

 Construir com a ajuda das crianças uma lista com os nomes desses personagens. 

 Tratar a letra inicial, dando entonação na pronúncia. 

 Pegar o caderno de pauta e escrever os nomes dos personagens. 

 Sugestões de nomes: Cinderela, Pinóquio, Bambi, Ariel, Rapunzel.  

 Solicitar que circule a letra inicial e final de cada nome. 

 Após, solicitar que a criança conte o número de letras de cada nome do personagem 

e registre o numeral ao lado. 

 Ao final, realizar a leitura de um conto para a turma. 

 Sugerir para o final de semana uma outra leitura com a família. 

English time:  

Good Morning!  

Hoje vamos aprender a fazer uma família de fantoches? 

Para isso vamos abrir o livro na página 22. Pode chamar a família para fazer junto com 

você. Vamos precisar de: 

- papel 

- palito de picolé ou qualquer outro tipo de palito. Pode ser até um pedaço de papelão. 

Agora, como hoje é Friday (Sexta feira) vamos manter a nossa tradição e encerrar com 

uma dança? Lembre-se que pode chamar a família para dançar junto. 

Vamos lá: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 

 

Momento LIV:  

Objeto: inteligência emocional. Conhecendo o medo para enfrentá-lo quando necessário.  

Essa semana vamos conversar com os pequenos sobre o medo? 

Para ilustrar acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=r9hY2BSKU2Y  

Esta é uma emoção fundamental para nossa sobrevivência, pois o medo de forma moderada 

nos dá prudência, e assim, nos coloca, sempre em alerta. 

Portanto, não é ruim sentir medo. Ao contrário. O medo nos protege. É através do medo 

também que despertamos a coragem.  

Só precisamos aprender a lidar com ele, mas jamais negá-lo.  

Assim, sempre que o medo ocorrer de forma exagerada, podemos aprender a administrá-

lo com criatividade a fim dominá-lo e não o contrário.  

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=r9hY2BSKU2Y


Por exemplo, seria muito legal se vocês tivessem algo da família que pudesse ser usado 

pela criança em alguns momentos em que ela precise se sentir mais segura. Separe uma 

manta ou cobertor que possa ser customizado com os materiais que vocês já têm em casa, 

como botões, fitas ou retalhos. O cobertor não precisa estar novo, só precisa estar em 

condições de ainda poder ser usado. Este cobertor poderá ser o Cobertor da Coragem.  

Assim, combine com a criança que, sempre que for necessário, ela poderá recorrer ao seu 

“cobertor da coragem”.  

Que tal tirar uma foto do “cobertor da coragem” para vermos como ele ficou? Compartilhe 

conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima!  


