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Oi, turminha! Nessa semana vamos iniciar o nosso Projeto Mundo Animal.  Com esse 

projeto, iremos conhecer as diferentes espécies, classificação e as características dos 

animais.  

Além do nosso projeto, também iremos estudar muitos outros conteúdos. Espero que vocês 

gostem e participem das nossas aulas. 

Um beijo cheio de carinho e muita saudade!  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 14 DE JULHO  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 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  

Objetivos: Ampliar a ideia de dezena, relembrar a função do material dourado, estimular 

a produção de desenhos e relacionar numeral a quantidade. 

Atividade: Dezena  

1. Iniciar mostrando 10 objetos para as crianças.  

2. Falar que temos em mãos uma dezena de um determinado objeto (Ex.: 10 

canetinhas ...)  

3. Uma dezena é igual a quantas canetinhas? Ouvir as crianças e suas hipóteses  

4. Vocês lembram da barrinha do material dourado? Quem tem o material dourado? 

Vamos contar quantas unidades tem a barrinha da dezena? 

5. Peguem o caderno de desenho e coloquem o numeral 10 e ao lado desenhem uma 

barrinha da dezena. 

6. Agora, vamos fazer 6 dezenas? Quanto é 6 dezenas?  Podemos solicitar que as 

crianças peguem o material dourado (quem tiver) quem não tiver, pode utilizar 

outro material concreto para contar... 

7. Escreva o numeral 60, no caderno de desenho e depois represente através do 

desenho da barrinha da dezena. Você deverá fazer seis barrinhas de dezena. 

8. Para ilustrar a atividade, assistam ao vídeo do link 

https://www.youtube.com/watch?v=bP3Tq5nAnfk  e o vídeo que a pró Dani fez 

para vocês. https://youtu.be/2vwjGQ8AOEA 

English time:  

July, Tuesday, 14th , 2020     -  Terça feira, 14 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Nós estamos vendo sobre partes do nosso rosto e como elas ficam diferentes de acordo 

com nossas emoções não é. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

Depois, em um papel vamos pedir para a criança desenhar seu rosto. Vamos fazer uma seta 

dos olhos, do nariz e da boca e vamos escrever os nomes: 

EYES ( Olhos) 

NOSE ( Nariz) 

MOUTH ( Boca) 

Escrever o título da atividade que  será MY FACE. Pode colorir e decorar! 

https://www.youtube.com/watch?v=bP3Tq5nAnfk
https://youtu.be/2vwjGQ8AOEA
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


Música:  

Objetivo: Timbre (qualidade/tipo) 

A voz como instrumento musical. 

Apreciar peça onde a voz é levada ao seu ápice técnico e limite de 

extensão. Acesse o link. 

https://youtu.be/rxGy83aipbY  (A Rainha da noite) 

Da obra de Mozart - A Flauta Mágica  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 14 DE JULHO  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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  

Objetivos: Ampliar a ideia de dezena, relembrar a função do material dourado, estimular 

a produção de desenhos e relacionar numeral a quantidade. 

Atividade: Dezena  

1. Iniciar mostrando 10 objetos para as crianças.  

2. Falar que temos em mãos uma dezena de um determinado objeto (Ex.: 10 

canetinhas ...)  

3. Uma dezena é igual a quantas canetinhas? Ouvir as crianças e suas hipóteses  

4. Vocês lembram da barrinha do material dourado? Quem tem o material dourado? 

Vamos contar quantas unidades tem a barrinha da dezena? 

5. Peguem o caderno de desenho e coloquem o numeral 10 e ao lado desenhem uma 

barrinha da dezena. 

https://youtu.be/rxGy83aipbY


6. Agora, vamos fazer 6 dezenas? Quanto é 6 dezenas?  Podemos solicitar que as 

crianças peguem o material dourado (quem tiver) quem não tiver, pode utilizar 

outro material concreto para contar... 

7. Escreva o numeral 60, no caderno de desenho e depois represente através do 

desenho da barrinha da dezena. Você deverá fazer seis barrinhas de dezena. 

8. Para ilustrar a atividade, assistam ao vídeo do link 

https://www.youtube.com/watch?v=bP3Tq5nAnfk  e o vídeo que a pró Dani fez 

para vocês. https://youtu.be/2vwjGQ8AOEA 

 

English time:  

July, Tuesday, 14th , 2020     -  Terça feira, 14 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Nós estamos vendo sobre partes do nosso rosto e como elas ficam diferentes de acordo 

com nossas emoções não é. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

Depois, em um papel vamos pedir para a criança desenhar seu rosto. Vamos fazer uma seta 

dos olhos, do nariz e da boca e vamos escrever os nomes: 

EYES ( Olhos) 

NOSE ( Nariz) 

MOUTH ( Boca) 

Escrever o título da atividade que  será MY FACE. Pode colorir e decorar! 

 

Educação  Física:   

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes para o 

desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle respiratório e 

motricidade fina. 

 

Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais: 

- Rolos de papel higiênico; 

- Barbante/cordão/cadarço 

- Fita adesiva/durex 

- Papel 

Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY 

https://www.youtube.com/watch?v=bP3Tq5nAnfk
https://youtu.be/2vwjGQ8AOEA
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://youtu.be/jqsHNehxlSY

