
RECADINHO ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 02 DE JUNHO 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 

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: Matemática  

Objetivos:  

 Conhecer a operação matemática da adição,  com seus sinais.  

 Confeccionar material para suporte pedagógico. 

 Ampliar a escrita e raciocínio numérico. 

Atividade:  

Oi gente... A pró preparou para vocês um vídeo bem legal! Espero que vocês gostem. 

O vídeo fala sobre adição! https://www.youtube.com/watch?v=JD1eUeTdSyg 

Vocês sabem o que é adição? Toda vez que colocamos algo, adicionamos algo...estamos 

realização a adição. 

Na operação matemática da adição, temos sinais específicos para a sua realização, o vídeo 

mostra tudo direitinho... Agora, vamos para o nosso desafio do dia?  Vamos lá:  

1.  Peguem seu caderno de pauta.  

2. Organize seu caderno bem lindo com o cabeçalho que vocês sempre fazem com 

muito capricho. 

3. Coloque como título da atividade a palavra adição 

4. Agora escreva essas continhas super fáceis.  

2 + 2 = / 3 + 3= /4 + 4 = / 5 + 5 = 

5. Vou dar uma dica, utilize material concreto para realizar a contagem. 

 

English time:  

Good Morning ! 

Nós estamos falando sobre família certo? Quem são. Quantos moram com a gente.  

Hoje vamos falar sobre a nossa comunidade. Você sabe o que é uma comunidade? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lGC0zxgRNJQ 

Agora que vimos o vídeo, com a ajuda da mamãe e do papai, vamos falar sobre uma das 

nossas comunidades - O nosso bairro. Em uma folha de papel, vamos escrever o nome do 

https://www.youtube.com/watch?v=JD1eUeTdSyg
https://www.youtube.com/watch?v=lGC0zxgRNJQ


seu bairro ( neighborhood) e vamos desenhar algumas coisas que você lembra que tem no 

seu bairro. Ex: padaria , farmácia, parque , praça, escola. 

Vamos escrever a palavra COMMUNITY. 

 

Música:  

Objetivo: Executar células rítmicas com semínimas, colcheias e suas pausas. 

               Tocar acompanhando canções utilizando frases propostas.  

 

Acesse o link: https://youtu.be/h2uXQ0jjXws.  Canta música infantil “Eu Fui No Tororó", 

apreciada no vídeo. 
 

 

RECADINHO DE PRÓ CAMILA: 

Amanhã será nossa festinha à fantasia. Escolha a sua e venha se 

divertir! 

Vale improvisar!! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 02 DE JUNHO 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 

 

 

 

https://youtu.be/h2uXQ0jjXws


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  

Objetivos:  

 Conhecer a operação matemática da adição, com seus sinais.  

 Confeccionar material para suporte pedagógico. 

 Ampliar a escrita e raciocínio numérico. 

Atividade:  

Oi gente... A pró preparou para vocês um vídeo bem legal! Espero que vocês gostem. 

O vídeo fala sobre adição! https://www.youtube.com/watch?v=JD1eUeTdSyg 

Vocês sabem o que é adição? Toda vez que colocamos algo, adicionamos algo...estamos 

realização a adição. 

Na operação matemática da adição, temos sinais específicos para a sua realização, o vídeo 

mostra tudo direitinho... Agora, vamos para o nosso desafio do dia?  Vamos lá:  

1. Peguem seu caderno de pauta.  

2. Organize seu caderno bem lindo com o cabeçalho que vocês sempre fazem com 

muito capricho. 

3. Coloque como título da atividade a palavra adição 

4. Agora escreva essas continhas super fáceis.  

2 + 2= / 3 + 3= / 4 + 4 = / 5 + 5 = 

5. Vou dar uma dica, utilize material concreto para realizar a contagem. 

Mais adição: https://youtu.be/kq0kh0XvT9c 

 

English time:  

Good Morning ! 

Nós estamos falando sobre família certo? Quem são. Quantos moram com a gente.  

Hoje vamos falar sobre a nossa comunidade. Você sabe o que é uma comunidade? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lGC0zxgRNJQ 

Agora que vimos o vídeo, com a ajuda da mamãe e do papai, vamos falar sobre uma das 

nossas comunidades - O nosso bairro. Em uma folha de papel, vamos escrever o nome do 

https://www.youtube.com/watch?v=JD1eUeTdSyg
https://youtu.be/kq0kh0XvT9c
https://www.youtube.com/watch?v=lGC0zxgRNJQ


seu bairro ( neighborhood) e vamos desenhar algumas coisas que você lembra que tem no 

seu bairro. Ex: padaria , farmácia, parque , praça, escola. 

Vamos escrever a palavra COMMUNITY. 

 

Movimento – Educação Física 

Atividade: BRINCANDO DE BRINCAR 

Objetivo da Aula:  

* Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

- Nossa habilidade  

* Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas. 

Professor Madson, amigo do professor Daniel, preparou uma aula muito legal de Educação 

Física. Então crianças, vamos nos exercitar? Peça ajuda papai, a mamãe e ao irmão para 

brincar de um jeitinho bem legal. 

Acessem o nosso link da aula (https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4) na TV, 

COMPUTADOR, CELULAR ou o NOT e assistam toda a nossa aula, nela mostrarei como 

montar a nossa amarelinha africana, bem como ensinarei alguns movimentos que poderemos 

realizar nessa brincadeira. Adapte os movimentos como achar necessário, bem como o 

tamanho dos quadrados, para o tamanho das crianças. 

Para montar nossa atividade basta providenciar na sua casa FITA CREPE, (caso não tenha 

pode ser fitilho, fita de cetim, durex colorido, tiras de papel presas com durex ou outro 

material que assim entendam ser possível fazer). 

Vamos brincar e viver essa experiência juntos, convide todos em sua casa e se divirta.  

IMPORTANTE: Use a criatividade caso não tenha o material. O importante é montar as 5 

linhas verticais e as 4 linhas horizontais no solo de acordo como está feito no vídeo.  

Eu gostaria muito de vê-los brincando com seus familiares. Se puder, filma essa atividade 

e posta lá na nossa sala virtual. 

Um beijão e até logo!  

https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4

