
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: 22 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:  

 Demonstrar empatia pelos seus avós, percebendo que eles têm gostos, sentimentos, 

maneiras de pensar e agir, bem como necessidades diferentes.  

 Refletir sobre sua própria vida diária, ampliando formas de lidar com sua rotina 

para torná-la mais divertida. 

 Conhecer outras formas de interação observando exemplos dos avós.   

Atividade: Se divertindo com a Vovó e o vovô 

 PESQUISA: Para começar as nossas atividades, pergunte a um adulto o que seus 

avós fazem ou faziam para se divertir em casa quando eram pequenos ou atualmente, 

como assistir TV, ouvir músicas, brincadeiras, etc. 

 OUVINDO MÚSICA: Agora, vamos observar a FICHA 85 e tente reconhecer que 

aparelho de entretenimento, ou seja, diversão, você verá. É o rádio! Você conhece? 

Você sabia que os rádios servem para ouvir notícias e músicas? O que você utiliza 

em casa para ouvir música? Responda a ficha.  Será que seus avós já utilizaram ou 

utilizam algum desses rádios?  

 ASSISTINDO TV: Outro aparelho de entretenimento que o vovô e a vovó podem 

utilizar muito em casa é a TV. Durante a sua pesquisa, descubra o que seus avós 

gostam de assistir na TV e substitua os nomes da turma pelos nomes dos seus avós 

ou familiares que estão em casa com você para responder a FICHA 96. Depois, 

conte para seus colegas qual foi o programa mais escolhido.  

 OUTRAS DIVERSÕES: Para terminar, desenhe no seu caderno de desenho uma 

atividade que seus avós faziam, diferente da que vimos acima, que você gostaria de 

fazer também e escreva o nome dessa atividade. 

 

English time:  

July, Wednesday, 22th, 2020 - Quarta feira, 22 de Julho de 2020 

 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 30. 

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

Para fazer esse instrumento musical de papel vamos precisar de: 

Diversas vasilhas de vidro; 

Água; 

Uma colher para usar de baqueta. 



Teatro: 

Apreciação Teatral e Dia do Amigo 

 

Respeitável Público, hoje trouxemos para vocês o link de um Espetáculo Teatral do Grupo 

Stripulia! É isso mesmo! Não estamos podendo ir para o teatro, mas o teatro veio até nós! 

Oba!!!!!! Assistam ao vídeo de abertura da Pró Cami e depois é só dar o play no LINK do 

Teatro.  Qual será a história? Uma dica: Tem bichinhos de jardim e tem uma mensagem 

linda sobre AMIZADE!!! Bom Espetáculo! 

Assistam com bem atenção! No nosso próximo encontro falaremos sobre o Espetáculo! 

Quem tem amigos, tem tudo! 

Sugestão: Após assistir ao Espetáculo, gravar uma mensagem de amizade de áudio ou 

vídeo, fazer um desenho ou até mesmo uma carta e enviar para algum amigo/ amiga!  

 

LINK DO VIDEO DE PRO CAMI CONVIDANDO PARA A APRECIAÇÃO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s 

 

LINK DO VIDEO DO STRIPULIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 22 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user


Objetivos:  

 Demonstrar empatia pelos seus avós, percebendo que eles têm gostos, sentimentos, 

maneiras de pensar e agir, bem como necessidades diferentes.  

 Refletir sobre sua própria vida diária, ampliando formas de lidar com sua rotina 

para torná-la mais divertida. 

 Conhecer outras formas de interação observando exemplos dos avós.   

Atividade: Se divertindo com a Vovó e o vovô 

 PESQUISA: Para começar as nossas atividades, pergunte a um adulto o que seus 

avós fazem ou faziam para se divertir em casa quando eram pequenos ou atualmente, 

como assistir TV, ouvir músicas, brincadeiras, etc. 

 OUVINDO MÚSICA: Agora, vamos observar a FICHA 85 e tente reconhecer que 

aparelho de entretenimento, ou seja, diversão, você verá. É o rádio! Você conhece? 

Você sabia que os rádios servem para ouvir notícias e músicas? O que você utiliza 

em casa para ouvir música? Responda a ficha.  Será que seus avós já utilizaram ou 

utilizam algum desses rádios?  

 ASSISTINDO TV: Outro aparelho de entretenimento que o vovô e a vovó podem 

utilizar muito em casa é a TV. Durante a sua pesquisa, descubra o que seus avós 

gostam de assistir na TV e substitua os nomes da turma pelos nomes dos seus avós 

ou familiares que estão em casa com você para responder a FICHA 96. Depois, 

conte para seus colegas qual foi o programa mais escolhido.  

 OUTRAS DIVERSÕES: Para terminar, desenhe no seu caderno de desenho uma 

atividade que seus avós faziam, diferente da que vimos acima, que você gostaria de 

fazer também e escreva o nome dessa atividade. 

 

English time:  

July, Wednesday, 22th, 2020 - Quarta feira, 22 de Julho de 2020 

 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 30. 

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

Para fazer esse instrumento musical de papel vamos precisar de: 

Diversas vasilhas de vidro; 

Água; 

Uma colher para usar de baqueta. 

 

 



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. 

 

 

 

 

https://youtu.be/k_ICN8XFoOI

