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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: 15 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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, Camila, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Camila 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Sociedade 

Objetivos: Identificar a letra j, ampliar a consciência fonológica, grafar pequenas 

palavras. 

Atividade: Letra J e escrita espontânea  

1. Mostrar para as crianças um saco enfeitado... pode ser uma caixa também. 

2. Fazer suspense...O que será que tem dentro desse saco, dentro dessa caixa...?  

3. Abrir aos poucos... encantar as crianças e aguçar a imaginação das mesmas. 

4. Nossa! Tem um bilhete ...olha! Ler para as crianças assim: Bom dia, boa tarde, grupo 

5! Hoje vocês vão aprender várias palavras que começam com a letra? Fazer mais 

suspense e mostrar a letra J. 

5. Mas tem mais... Olha só ... dentro do saco tem várias imagens... Mostrar as imagens. 

Todas as imagens devem começar a grafia com a letra J. Mostrar o movimento da 

escrita da letra J, pode trazer uma bandeja com farinha ou areia e demonstrar na 

aula. 

6. Falar para as crianças pegarem o caderno de pauta e na medida que a pró for 

mostrando a imagem, elas vão grafando o nome da imagem. Escrita espontânea. 

7. Para ilustrar, mostrar depois o vídeo do link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk7LJvKyZfs 

   

English time:  

July, Wednesday, 15th , 2020     - Quarta feira, 15 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 27. 

Mas antes vamos assistir ao vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs 

E você ? How are you feeling today ? Como você está se sentindo hoje? Desenhe na pagina 

27 completando com as partes do rosto que faltam no palhaço. Escreva embaixo o 

sentimento . 

HAPPY ( Feliz) 

SAD ( Triste) 

ANGRY ( Nervoso) 

EXCITED ( Animado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk7LJvKyZfs
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs


SLEEPY ( Com sono) 

HUNGRY ( Com fome) 

 

Teatro:  

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa vídeo-aula uma prática de Yoga!  

Acesse o link - https://youtu.be/QjIsnoArqzU 

 

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a união do 

corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com a mente.  Além 

disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e harmonia, seja nas ações, 

pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos benefícios nós!  

E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? Vamos 

descobrir? 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 15 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Sociedade 

Objetivos: Identificar a letra j, ampliar a consciência fonológica, grafar pequenas 

palavras. 

 

Atividade: Letra J e escrita espontânea  

1. Mostrar para as crianças um saco enfeitado... pode ser uma caixa também. 

2. Fazer suspense...O que será que tem dentro desse saco, dentro dessa caixa...?  

https://youtu.be/QjIsnoArqzU


3. Abrir aos poucos... encantar as crianças e aguçar a imaginação das mesmas. 

4. Nossa! Tem um bilhete ...olha! Ler para as crianças assim: Bom dia, boa tarde, grupo 

5! Hoje vocês vão aprender várias palavras que começam com a letra? Fazer mais 

suspense e mostrar a letra J. 

5. Mas tem mais... Olha só ... dentro do saco tem várias imagens... Mostrar as imagens. 

Todas as imagens devem começar a grafia com a letra J. Mostrar o movimento da 

escrita da letra J, pode trazer uma bandeja com farinha ou areia e demonstrar na 

aula. 

6. Falar para as crianças pegarem o caderno de pauta e na medida que a pró for 

mostrando a imagem, elas vão grafando o nome da imagem. Escrita espontânea. 

7. Para ilustrar, mostrar depois o vídeo do link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk7LJvKyZfs 

   

English time:  

July, Wednesday, 15th , 2020     - Quarta feira, 15 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 27. 

Mas antes vamos assistir ao vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs 

E você ? How are you feeling today ? Como você está se sentindo hoje? Desenhe na pagina 

27 completando com as partes do rosto que faltam no palhaço. Escreva embaixo o 

sentimento . 

HAPPY ( Feliz) 

SAD ( Triste) 

ANGRY ( Nervoso) 

EXCITED ( Animado) 

SLEEPY ( Com sono) 

HUNGRY ( Com fome) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk7LJvKyZfs
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs


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  

 

 

 

https://youtu.be/rxGy83aipbY

