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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: 16 DE JULHO DE 2020 – QUINTA-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 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza  

Objetivos: Apresentar o Projeto Mundo Animal, conhecer algumas espécies de animais 

e suas características.  

Atividade: Projeto Mundo Animal  

1. Iniciar mostrando algumas imagens de animais para a turma.  

2. Falar que vamos iniciar o nosso projeto sobre animais. 

3. Construir uma lista com nomes de animais e ao lado colocar a classificação do mesmo. 

4. Explorar a lista assim: Ex.:  Gato – Mamífero tem o corpo coberto por pêlos ... Arara 

– uma ave, tem bico e o corpo é coberto de penas... Cobra – répteis rastejantes o 

corpo tem escamas (mas são escamas diferentes dos peixes) 

5. Após a explanação, solicitar que no caderno de desenho, escolha um animal e 

desenhe. Depois coloca o nome do animal e a qual classificação que ele pertence. 

         

English time:  

July, Thursday, 16th, 2020 - Quinta feira, 16 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos ouvir uma história com a Teacher Nati. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 16 DE JULHO DE 2020 – QUINTA-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 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza  

Objetivos: Apresentar o Projeto Mundo Animal, conhecer algumas espécies de animais 

e suas características.  

Atividade: Projeto Mundo Animal  

1. Iniciar mostrando algumas imagens de animais para a turma.  

2. Falar que vamos iniciar o nosso projeto sobre animais. 

3. Construir uma lista com nomes de animais e ao lado colocar a classificação do mesmo. 

4. Explorar a lista assim: Ex.:  Gato – Mamífero tem o corpo coberto por pêlos ... Arara 

– uma ave, tem bico e o corpo é coberto de penas... Cobra – répteis rastejantes o 

corpo tem escamas (mas são escamas diferentes dos peixes) 

5. Após a explanação, solicitar que no caderno de desenho, escolha um animal e 

desenhe. Depois coloca o nome do animal e a qual classificação que ele pertence. 

         

English time:  

July, Thursday, 16th, 2020 - Quinta feira, 16 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos ouvir uma história com a Teacher Nati. 

 


