
RECADINHO ESPECIAL  

 

Beijinho de avô 

Beijinho de avó 

Não tem nada melhor...   

No, no, no 

Carinho de avô 

Carinho de avó 

Não tem nada melhor 

No, no, no 

Essa semana é muito especial, cheio de muito amor em dobro, porque vamos 

lembrar e falar de pessoas muito queridas que amam ao mesmo tempo tanto 

quem já cresceu, quanto quem é pequeno e ainda cabe no seu colo. Sim, 

estamos falando do vovô e da vovó que têm um amor tão grande pelos seus 

netinhos que não cabe no peito!  Que nossa semana seja assim bem doce como 

o carinho dos nossos avós!  

                                                         Bons estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 21 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: 

 Reconhecer os numerais de 1 a 50. 

 Representar a quantidade dos numerais com barrinhas e cubinhos do Material 

Dourado. 

Atividade: Descubra e ache / Sequência numérica. 

 Peça para um adulto escrever em uma folha de papel 6 numerais aleatórios entre 1 

e 50.   

 Coloque os numerais em uma bandeja ou assadeira e cubra com farinha, arroz, papel 

picado, etc.  

 Depois de tudo pronto, você vai tentar encontrar um numeral de cada vez passando 

o dedinho, pincel ou colher na farinha.  

 Quando descobrir registre no caderno de desenho esse numeral desenhando as 

barrinhas e cubinhos do Material Dourado.  

 Quando terminar mostre para a professora e fale os nomes desses numerais.  

Observe como se brinca com a ajuda da pró Lu clicando no link: 

https://youtu.be/_aq94hL8gfc  

 Agora que você já reconheceu muitos numerais de 1 a 50, vamos observar a 

sequência de 1 a 30 e contar um pouquinho mais observando a figura do trem que 

está na FICHA 74 do livro Prosinha? Pense e responda no livro essas questões:  

- Quantas janelas têm o trem?  

- Se você desenhar mais um vagão, o trem ficará com quantas janelas?  

 

English time: 

July, Tuesday, 21th , 2020  -  Terça feira, 21 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “paper toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

01 folha de papel 

https://youtu.be/_aq94hL8gfc


Tesoura 

Cola 

Giz de cera, lapís de cor, Hidrocor. 

 

Música:  

OBJETIVO 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro. 

Apreciar por Ronaldo Miranda: Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros. 

Vídeo da semana: https://youtu.be/k_ICN8XFoOI 

 

METODOLOGIA 

Jogo de adivinhar o instrumento. (Sopro) 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 21 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: 

 Reconhecer os numerais de 1 a 50. 

 Representar a quantidade dos numerais com barrinhas e cubinhos do Material 

Dourado. 

Atividade: Descubra e ache / Sequência numérica. 

https://youtu.be/k_ICN8XFoOI


 Peça para um adulto escrever em uma folha de papel 6 numerais aleatórios entre 1 

e 50.   

 Coloque os numerais em uma bandeja ou assadeira e cubra com farinha, arroz, papel 

picado, etc.  

 Depois de tudo pronto, você vai tentar encontrar um numeral de cada vez passando 

o dedinho, pincel ou colher na farinha.  

 Quando descobrir registre no caderno de desenho esse numeral desenhando as 

barrinhas e cubinhos do Material Dourado.  

 Quando terminar mostre para a professora e fale os nomes desses numerais.  

Observe como se brinca com a ajuda da pró Lu clicando no link: 

https://youtu.be/_aq94hL8gfc  

 Agora que você já reconheceu muitos numerais de 1 a 50, vamos observar a 

sequência de 1 a 30 e contar um pouquinho mais observando a figura do trem que 

está na FICHA 74 do livro Prosinha? Pense e responda no livro essas questões:  

- Quantas janelas têm o trem?  

- Se você desenhar mais um vagão, o trem ficará com quantas janelas?  

 

English time: 

July, Tuesday, 21th , 2020  -  Terça feira, 21 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “paper toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

01 folha de papel 

Tesoura 

Cola 

Giz de cera, lapís de cor, Hidrocor. 

 

 

 

https://youtu.be/_aq94hL8gfc


Educação Física:   

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas estimular, o desenvolvimento infantil e suas 

capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-manual, 

tempo de reação, etc. 

 

Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 

 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg 
 

  

https://youtu.be/L2vKSvePkrg

