
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: 23 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 / Linguagem oral e escrita 

Objetivos:  

 Conhecer e nomear os animais e suas características físicas. 

 Descrever alguns animais. 

 Classificar animais quanto ao seu habitat, alimentação, entre outros. 

 Reconhecer animais que podem conviver como ser humano. 

Atividade: Projeto Mundo Animal  

Olá crianças! Vamos continuar estudando sobre os animais? Hoje vamos descobrir alguns 

animais que podem morar com seus avós em casa e outros que não podem. 

 Leia com a ajuda de um adulto as fichas desses animais: 

 

CACHORRO 

 

Nome científico:  

Canis lupus familiaris 

 

Habitat (Onde vive): 

Muitos são animais de estimação, mas há também aqueles 

que vivem na rua e não têm moradia fixa. 

 

Alimentação: 

São animais onívoros, ou seja, alimentam-se de carnes e vegetais.  

 

Quanto tempo vive: 

16 a 18 anos 
 

 

ONÇA-PINTADA 

 

Nome científico:  

Panthera onça 

 

Habitat (Onde vive) 

Parte baixa da floresta de terra firme. 

 



Alimentação: 

Capivaras, veados, pacas, macacos, aves, peixes, tartarugas e até pequenos jacarés. 

 

Quanto tempo vive: 

Até 20 anos.  
 

 

ELEFANTE 

 

Nome científico:  

Elephas maximus  

 

Habitat (Onde vive) 

Vivem em regiões de florestas e nas savanas. 

 

Alimentação: 

São animais herbívoros, ou seja, alimentam-se de folhas de árvores, ervas, raízes, frutos 

e de gramas. - Um animal adulto ingere, em média, 100 quilos 

 

Quanto tempo vive: 

Até 90 anos. 
 

 

GATO 

 

Nome científico:  

Felis silvestres catus  

 

Habitat (Onde vive) 

Muitos são animais de estimação, mas há também aqueles 

que vivem na rua e não têm moradia fixa. 

 

Alimentação: 

São animais carnívoros, ou seja, alimentam-se de carnes. É um predador natural de 

diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos  

 

Quanto tempo vive: 

15 a 19 anos 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roedores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insetos


 Vamos brincar de adivinha? A pró vai ler as adivinhas e você terá que descobrir a 

resposta com a ajuda das fichas que você viu, depois desenhar e escrever no caderno 

de desenho o que você adivinhou.  

  

1- Esse bichinho é comilão, vive nas savanas, em minha casa não cabe não! 

2- Quantas pintinhas ele tem? Só de longe posso contar, pois de perto ele pode me 

pegar! 

3- Vive comendo bichinhos, dizem que gosta de carinho, mas o que ele quer mesmo é 

dormir um pouquinho. 

4- Sou um grande amigo, abano a cauda de contente, mas quando não gosto começo a 

latir estridente. 

  Agora, que você já conhece bem os animais estudados aqui, desenhe no caderno de 

desenho os animais que você acha que podem morar com seus avós e faça a sua  ficha 

técnica: nome, o que gosta de comer e o que mais quiser escrever. 

 

English time:  

July, Thursday, 23th , 2020 - Quinta feira, 23 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Ananda ensinando a fazer um “puppet”. 

Vamos nos divertir muito com esse brinquedo. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 23 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 / Linguagem oral e escrita 

Objetivos:  

 Conhecer e nomear os animais e suas características físicas. 

 Descrever alguns animais. 

 Classificar animais quanto ao seu habitat, alimentação, entre outros. 

 Reconhecer animais que podem conviver como ser humano. 

Atividade: Projeto Mundo Animal  

Olá crianças! Vamos continuar estudando sobre os animais? Hoje vamos descobrir alguns 

animais que podem morar com seus avós em casa e outros que não podem. 

 Leia com a ajuda de um adulto as fichas desses animais: 

 

CACHORRO 

 

Nome científico:  

Canis lupus familiaris 

 

Habitat (Onde vive): 

Muitos são animais de estimação, mas há também aqueles 

que vivem na rua e não têm moradia fixa. 

 

Alimentação: 

São animais onívoros, ou seja, alimentam-se de carnes e vegetais.  

 

Quanto tempo vive: 

16 a 18 anos 
 

 

ONÇA-PINTADA 

 

Nome científico:  

Panthera onça 

 

Habitat (Onde vive) 

Parte baixa da floresta de terra firme. 

 



Alimentação: 

Capivaras, veados, pacas, macacos, aves, peixes, tartarugas e até pequenos jacarés. 

 

Quanto tempo vive: 

Até 20 anos.  
 

 

ELEFANTE 

 

Nome científico:  

Elephas maximus  

 

Habitat (Onde vive) 

Vivem em regiões de florestas e nas savanas. 

 

Alimentação: 

São animais herbívoros, ou seja, alimentam-se de folhas de árvores, ervas, raízes, frutos 

e de gramas. - Um animal adulto ingere, em média, 100 quilos 

 

Quanto tempo vive: 

Até 90 anos. 
 

 

GATO 

 

Nome científico:  

Felis silvestres catus  

 

Habitat (Onde vive) 

Muitos são animais de estimação, mas há também aqueles 

que vivem na rua e não têm moradia fixa. 

 

Alimentação: 

São animais carnívoros, ou seja, alimentam-se de carnes. É um predador natural de 

diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos  

 

Quanto tempo vive: 

15 a 19 anos 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roedores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insetos


 Vamos brincar de adivinha? A pró vai ler as adivinhas e você terá que descobrir a 

resposta com a ajuda das fichas que você viu, depois desenhar e escrever no caderno 

de desenho o que você adivinhou.  

  

5- Esse bichinho é comilão, vive nas savanas, em minha casa não cabe não! 

6- Quantas pintinhas ele tem? Só de longe posso contar, pois de perto ele pode me 

pegar! 

7- Vive comendo bichinhos, dizem que gosta de carinho, mas o que ele quer mesmo é 

dormir um pouquinho. 

8- Sou um grande amigo, abano a cauda de contente, mas quando não gosto começo a 

latir estridente. 

  Agora, que você já conhece bem os animais estudados aqui, desenhe no caderno de 

desenho os animais que você acha que podem morar com seus avós e faça a sua  ficha 

técnica: nome, o que gosta de comer e o que mais quiser escrever. 

 

English time:  

July, Thursday, 23th , 2020 - Quinta feira, 23 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Ananda ensinando a fazer um “puppet”. 

Vamos nos divertir muito com esse brinquedo. 

 


