
RECADINHO ESPECIAL 

O AVIÃO 
TOQUINHO 

 

Sou mais ligeiro que um carro, 

Corro bem mais que um navio. 

Sou o passarinho maior 

Que até hoje você na sua vida já viu. 

 

***** 

Venha voar comigo, amigo. 

Sem medo venha voar. 

De dia tem o Sol brilhando, 

De noite quem brilha é o luar.  

Venha voar comigo, amigo. 

Sem medo venha voar. 

Em dia nublado não fique assustado 

Que eu tenho radar. 

 

Olá, crianças! Tudo bem com vocês? 

Vamos nos divertir e aprender bastante com os Meios de 

Transportes! 

Uma ótima semana! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 27 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-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, Renata LIV, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Renata LIV  

https://www.vagalume.com.br/toquinho/


ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA/ SOCIEDADE 

Objetivos: 

 Conhecer e reconhecer os tipos de Meios de Transportes. 

 Perceber o som inicial das palavras relacionando com a letra solicitada. 

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura: letra inicial, letra final... 

 Identificar palavras no texto. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer e informação. 

  

Atividade: Meios de Transportes – Leitura e Escrita 

 Oi gente, como foi o final de semana? (Conversar com as crianças) 

 Assistir ao vídeo Meios de Transporte para crianças | Transportes terrestres, aéreos 

e aquáticos acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk 

 

 Observando o vídeo, vocês perceberam algum Meio de Transporte que comece com 

a letra S? Pois é, o SUBMARINO. Essa semana vamos estudar a família do S. 

 Agora vamos abrir o nosso livro Prosinha na ficha 51 e observar a gravura. Quais os 

Meios de Transportes aparecem? Tem aéreo? Qual? Tem marítimo? Qual? Tem 

terrestre? Quais?  

 Vamos para a ficha 52. Vamos marcar comum X, os Meios de Transportes que vocês 

observam na imagem. 

 Agora vamos para a ficha 53. No final do livro tem uns adesivos para completar essa 

imagem. Depois marque com um X os Meios de Transportes que você já usou. A pró 

irá lendo junto com as crianças e elas marcam os Meios de Transportes que já 

usaram. 

 Vamos para a ficha 54. A pró vai lendo o texto junto com as crianças e elas vão 

circulando com lápis de cor o nome dos Meios de Transportes que aparecem no 

texto.  Vamos também procurar a letra S no texto e pintar todas que encontrarmos. 

Que outras palavras podemos formas a partir da palavra MOTO? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk


English time:  

July, Monday, 27th , 2020 - Segunda feira, 27 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo.  

 

Momento LIV:  

Como estão todos vocês, família LIV? Desejamos que estejam muito bem! Por aqui 

estamos ansiosos pelo momento de revê-los, mas aguardando para que tudo seja feito no 

seu devido tempo e com todos os cuidados que forem necessários.  

Essa semana trabalharemos um xote que traz uma reflexão bem legal para fazermos 

com as crianças, sobre o ato de se arrepender e de pedir desculpas. É o Xote das desculpas! 

Ele fala que sempre erramos e, também, acertamos um pouco na nossa vida e sabemos que 

dessa forma vamos experimentando o mundo e aprendendo com nossas experiências. Mais 

do que simplesmente pedir desculpas, é importante entender o que fez para tentar não 

repetir a mesma ação posteriormente. Aos poucos, a criança vai entendendo o porquê de 

pedirmos desculpas e que existem várias formas de nos desculparmos.  

Uma brincadeira que podemos propor é um pedido de desculpas do robozinho e o 

pedido de desculpas do coração. Do robozinho seria somente quando há uma repetição da 

palavra e do coração quando realmente há um arrependimento e entendimento da ação que 

teve.  

Apresente essas “desculpas” para a criança e quando ocorrer alguma situação em 

que ela usar a palavra desculpas, pergunte qual a desculpa ela está utilizando...  

Como de costume, coloque o vídeo da música: “Xote das desculpas” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque 

novamente o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando 

entender a letra da música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo 

que ela assistiu, conforme seguem as orientações abaixo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM


PEDIR DESCULPAS É UM ATO DE CORAGEM 

 

MÚSICA: XOTE DAS DESCULPAS 

Nessa vida a gente sempre erra um pouco 

E também acerta um pouco 

E vamos seguindo assim 

Se um dia aprendo  

No outro dia eu ensino  

Eu divido esses momentos  

Com quem está perto de mim  

Só com quem está pertinho de mim (4x)  

Se quem errou fui eu 

 Escrevo de coração uma mensagem  

Para aquele amigo meu 

 Pois pedir desculpas 

É um ato de coragem 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que você sente quando faz alguma coisa que não agrada alguém? 

Você gostaria de pedir desculpas para alguém? 

Você acha que alguém tem que pedir desculpas para você? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be


Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no Google Classrrom.  

E você gostou dessa música? Será que você conseguiu pensar em algum momento que agiu 

de uma forma e gostaria de ter agido de outra? Ou que foi necessário um pedido de 

desculpas? Gostaria que alguém te pedisse desculpas ou de ter pedido desculpas para 

alguém? Será que ainda dá tempo de fazer isto? 

 

Para expandir em família: 

Pedir desculpas é um ato de coragem! 

Se a criança, enquanto vocês conversavam, disser que gostaria de pedir desculpas para 

alguém, você pode propor para ela fazer um registro em forma 

de desenho ou como uma mensagem. Se ela quiser escrever algo, você pode ajudar 

escrevendo para ela. Vocês podem tentar entregar para essa pessoa e se não puder ser 

agora, guarde o desenho para o momento que for possível ou vocês podem tentar fazer 

isso virtualmente, enviando por e-mail, por exemplo. 

Agora, vamos brincar juntos? 

Xiiii desculpas! Peguei o seu sapato.... 

Separe alguns pares de sapato seus e da criança e de quem estiver em casa e quiser brincar 

também. Deixe em um canto da casa longe de onde vocês estão. A criança e o adulto têm 

que ir até onde estão os sapatos e procurar os seus pares de sapatos para calçar e voltar 

ao ponto de partida. O ponto de partida pode ser a sala e os sapatos podem ficar no quarto 

por exemplo. 

Para essa atividade você pode convidar todos que estão em casa com vocês. Quem chegar 

no ponto de partida primeiro vencerá a etapa, repita mais vezes para que as chances 

aumentem. Você pode escolher sapatos mais fáceis para ela calçar sozinha, como chinelos. 

Se ela não conseguir calçar, faça a brincadeira com quem conseguir achar o par primeiro. 

Se a criança encontrar e voltar ao ponto de partida muito rápido e você quiser dificultar 

a brincadeira, pode colocar tempo para realizar a atividade, você também pode propor que 

vocês encontrem mais de um par e voltem para o ponto de encontro, ou mesmo esconder 

os pares de sapato pela casa, assim vocês terão que procurar os pares antes de calçá-los.  

Existem outras possibilidades de brincadeira para que vocês possam adaptar de acordo 

com a realidade de cada casa e da criança. 



Ainda com os pares de sapatos que vocês estavam brincando podemos propor outra 

atividade para vocês: sentem em círculo e cada um, na sua vez, coloca um sapato em cima 

do outro de forma que façam uma pilha. O objetivo é equilibrar um pé em cima do outro e 

não deixar a pilha cair. Ganha o último que ficar na brincadeira. Quando a pilha cai, só 

fazendo de novo, não é mesmo? Mas aqui teremos muitas oportunidades para 

recomeçarmos a brincadeira! 

Queremos ver como ficou essa pilha de sapatos, mas tente registrar antes dela 

desmoronar. 

Compartilhe com a gente aqui no Google Classroom.  

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 27 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-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, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA/ SOCIEDADE 

Objetivos: 

 Conhecer e reconhecer os tipos de Meios de Transportes. 

 Perceber o som inicial das palavras relacionando com a letra solicitada. 

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura: letra inicial, letra final... 

 Identificar palavras no texto. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer e informação. 



Atividade: Meios de Transportes – Leitura e Escrita 

 Oi gente, como foi o final de semana? (Conversar com as crianças) 

 Assistir ao vídeo Meios de Transporte para crianças | Transportes terrestres, aéreos 

e aquáticos acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk 

 

 Observando o vídeo, vocês perceberam algum Meio de Transporte que comece com 

a letra S? Pois é, o SUBMARINO. Essa semana vamos estudar a família do S. 

 Agora vamos abrir o nosso livro Prosinha na ficha 51 e observar a gravura. Quais os 

Meios de Transportes aparecem? Tem aéreo? Qual? Tem marítimo? Qual? Tem 

terrestre? Quais?  

 Vamos para a ficha 52. Vamos marcar comum X, os Meios de Transportes que vocês 

observam na imagem. 

 Agora vamos para a ficha 53. No final do livro tem uns adesivos para completar essa 

imagem. Depois marque com um X os Meios de Transportes que você já usou. A pró 

irá lendo junto com as crianças e elas marcam os Meios de Transportes que já 

usaram. 

 Vamos para a ficha 54. A pró vai lendo o texto junto com as crianças e elas vão 

circulando com lápis de cor o nome dos Meios de Transportes que aparecem no 

texto.  Vamos também procurar a letra S no texto e pintar todas que encontrarmos. 

Que outras palavras podemos formas a partir da palavra MOTO? 

 

 

English time:  

July, Monday, 27th, 2020 - Segunda feira, 27 de Julho de 2020 

Good Morning 

Hoje vamos ver um outro som da língua inglesa. 

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM 

Depois em um papel vamos escolher três imagens que vimos no vídeo, fazer o desenho e 

escrever a palavra embaixo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk
https://www.youtube.com/watch?v=NZHn2UhrLZM


Teatro:  

Fantoches de Papel – Personagens do Teatro   

“Nem todas as coisas são fáceis de fazer 

Mas querer é poder 

Querer é poder 

Tudo nessa vida que você quiser fazer 

Você vai ter que acreditar em você” 

 

Olá Meus Amores!!! Vocês gostaram do Teatro “A Centopeia que Sonhava”, que 

disponibilizamos o link na semana passada? Pois hoje iremos escolher um ou mais 

personagens (vocês decidem) e vamos fazer um fantoche de papel dos personagens 

escolhidos! Na vídeo-aula que gravei eu mostro para vocês como eu fiz o meu! Então... 

Escolham o bichinho e produzam o de vocês, porque no nosso próximo encontro on-line 

iremos recontar esta história juntos! Topam??? Oba!!! Usem a criatividade e caprichem 

nos seus fantoches! Beijos grandes, Pró Cami 

ATIVIDADE: Escolher um personagem de bichinho que apareça na história da Centopeia 

que Sonhava e fazer um fantoche de papel dele. Bichinhos: A Centopeia, Formiga, Lagarta, 

Andorinha, Peixe, Macaco, Curió. 

OBS: Nas imagens anexadas têm fotos de outros personagens que não são da história, o 

ideal é que façamos personagens da história para a nossa próxima prática! Porém as 

imagens que disponibilizei, servem para termos ideias e construirmos os nossos! 

LINK VIDEO PRÓ CAMI: https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No

