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O Dia Mundial do Ambiente, celebrado em 5 de junho, é a principal data das Nações Unidas 

para promover a conscientização e a ação em nível mundial em prol do meio ambiente. O foco desse 

ano será sobre biodiversidade que quer dizer: o conjunto de todos os seres vivos. 

Especialmente esse ano, a natureza tem a oportunidade de descansar um pouco, pois a 

pandemia de Covid-19 não mudou apenas o estilo de vida dos humanos. Com um terço da população 

mundial em quarentena, não é de se estranhar que ela também impactasse a dinâmica do meio 

ambiente com a redução da poluição e a movimentação dos animais no ambiente urbano. Vamos 

aproveitar que estamos em casa e apreciar a natureza? 

 

Olá turminha! Como vocês estão? Essa semana é muito especial, é a semana em que 

o mundo todo falará sobre o meio ambiente, ou melhor, a natureza e o mundo em que 

vivemos. Você já observou a Natureza hoje? Como estão os bichinhos, o ar, as plantas que 

estão ao seu redor? Vamos aproveitar para pensar como você poderia cuidar desse lugar 

tão lindo que é o nosso Planeta? Desejamos que sua semana seja bem alegre e colorida 

como a natureza! Bons estudos! 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 01 DE JUNHO 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  

https://super.abril.com.br/sociedade/um-terco-da-populacao-mundial-esta-sob-quarentena/
https://super.abril.com.br/sociedade/um-terco-da-populacao-mundial-esta-sob-quarentena/


ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Objetivos: 

 Apresentar as letras k, w e y  

 Exercitar a utilização da tesoura  

 Ampliar a escrita de pequenas palavras  

Atividade: Letras k,w e Y  

https://youtu.be/AHHrjTOgcG8 - Letra K 

https://youtu.be/I_jVgPHJh5s - letra w 

https://youtu.be/4FwaH21HYJM - letra y 

Yasmin é uma menina muito legal  

Todas as manhãs ela gosta de comer Wafer e bebe suco de kiwi.  

 

1. Oi meus amores! Vamos ler com ajuda de um adulto o texto acima? 

2.  Qual o nome da criança do texto?   Qual a primeira letra do nome dela?   

3. O que ela gosta de comer pela manhã?   Qual a primeira letra dessa comida?  

4. O suco... É feito com qual fruta?  

5. Olha só... essas letras que tem no nome da menina, na comidinha e no suco, são letras 

que fazem parte do nosso alfabeto, elas podem ter sons diversos. 

6. Agora, pegue seu caderno de desenho e grafe as letras k, w e y bem bonitas. 

7. Depois, procure em jornais, revistas, encartes... nomes que começam com essas letras. 

Caso não encontre, escreva esses nomes: Kauã, Waffer, Yasmin... caso lembre de outros 

nomes, pode escrever também. 

English time:  

Good Morning 

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história com nossos amigos 

Polly, Mike e Gina e explicando como realizar a tarefa da página 20. 

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c  

 

https://youtu.be/AHHrjTOgcG8
https://youtu.be/I_jVgPHJh5s
https://youtu.be/4FwaH21HYJM
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c


Momento LIV:  

Atividade: Reconhecimento do nome.  

 

Você sabe o significado dos nomes? Vamos descobrir? 

Que tal começarmos pelos nomes dos nossos amigos? Juno, Lupe e Mel? 

Assista ao vídeo que segue no link abaixo, pois nossos amiguinhos querem conversar com 

a criança sobre o significado dos seus nomes: Juno, Lupe e Mel.  

Depois de assistir todo o vídeo, que tal a criança descobrir o significado do seu nome, e 

como ele foi escolhido.  

Mamãe e papai, conte para ela como seu nome é importante, e como a família chegou na 

escolha dele.  

Ao final, estimule a criança a gostar do seu nome, valorizá-lo e a fazer um desenho bem 

bonito dele, do jeito que ela quiser.  

Depois compartilhe o desenho conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar conhecer a história de vocês! 

Até a próxima! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4VS93Gz7eQ&feature=youtu.be 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 01 DE JUNHO 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4VS93Gz7eQ&feature=youtu.be


Objetivos: 

 Apresentar as letras k, w e y  

 Exercitar a utilização da tesoura  

 Ampliar a escrita de pequenas palavras  

Atividade: Letras k,w e Y  

https://youtu.be/AHHrjTOgcG8 - Letra K 

https://youtu.be/I_jVgPHJh5s - letra w 

https://youtu.be/4FwaH21HYJM - letra y 

Yasmin é uma menina muito legal  

Todas as manhãs ela gosta de comer Wafer e bebe suco de kiwi.  

 

1. Oi meus amores! Vamos ler com ajuda de um adulto o texto acima? 

2.  Qual o nome da criança do texto?   Qual a primeira letra do nome dela?   

3. O que ela gosta de comer pela manhã?   Qual a primeira letra dessa comida?  

4. O suco... É feito com qual fruta?  

5. Olha só...essas letras que têm no nome da menina, na comidinha e no suco, são letras 

que fazem parte do nosso alfabeto, elas podem ter sons diversos. 

6. Agora, pegue seu caderno de desenho e grafe as letras k, w e y bem bonitas. 

7. Depois, procure em jornais, revistas, encartes... nomes que começam com essas letras. 

Caso não encontre, escreva esses nomes: Kauã, Waffer, Yasmin... caso lembre de outros 

nomes, pode escrever também. 

English time:  

Good Morning 

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história com nossos amigos 

Polly, Mike e Gina e explicando como realizar a tarefa da página 20. 

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c  

 

 

https://youtu.be/AHHrjTOgcG8
https://youtu.be/I_jVgPHJh5s
https://youtu.be/4FwaH21HYJM
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c


Teatro:  

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade a nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao vídeo 

e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, você está 

com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos divertir! 

 

 

https://youtu.be/eT-s7wTqWSI

