
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: 28 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 

 

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


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/Sociedade/Linguagem 

 Objetivos:  

 Identificar os tipos de Meios de Transportes. 

 Escrever o número correspondentes às quantidades encontradas. 

 Relacionar número e numeral. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 Levantar hipótese sobre o resultado dos desafios. 

Atividade: ADIÇÃO – Desafios / Meios de Transportes 

 Oi pessoal! Hoje vamos brincar de desafio? 

 Vamos assistir esse vídeo. 

 Vídeo de desafio:     https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps 

 Agora vamos abrir o nosso livro Prosinha 1, FICHA 55; Observem as gravuras; o que 

estão vendo? Isso. São Meios de Transportes. Vamos ler a primeira questão. 

Quantos Meios de Transportes de duas rodas vocês encontraram? Agora, quantos 

Meios de Transportes há ao todo?  

 Vamos para a FICHA 70; fazer a leitura do texto; questionar sobre qual Meio de 

Transporte aparece na atividade e classificar; realizar os desafios junto com as 

crianças. Realizar e registrar a sentença matemática de cada desafio:  

4 + 1 =,  3 + 1 =,  2 +  1 = 

 Depois ir para a FICHA 71; fazer a leitura do desafio junto com as crianças, deixar 

que contem e realizem a atividade; discutir as respostas encontradas.  

 Jogo sobre Meios de Transportes - Acessar o link da Escola Games e divirta-se:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/?deviceType=computer 

 

English time:  

July, Tuesday, 28th , 2020 -  Terça feira, 28 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos entrar num tema muito divertido. TOYS!!! Você sabe o que é TOY? Brinquedo? 

Isso mesmo!  

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E e tentar 

adivinhar que brinquedos são esses? Vamos ver como falamos em inglês. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E


Música:  

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro (madeiras) e cordas. 

Apreciar I movimento de A Primavera (Vivaldi), Sinfonia Concertante para oboé, clarinete, 

trompa, fagote e orquestra, K. 297b, (Mozart). 

 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 

 

METODOLOGIA 

Apresentar os trechos onde os instrumentos estudados fazem sua participação, juntos ou 

em grupo. 

 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 28 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/Sociedade/Linguagem 

 Objetivos:  

 Identificar os tipos de Meios de Transportes. 

 Escrever o número correspondentes às quantidades encontradas. 

 Relacionar número e numeral. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 Levantar hipótese sobre o resultado dos desafios. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o


Atividade: ADIÇÃO – Desafios / Meios de Transportes 

 Oi pessoal! Hoje vamos brincar de desafio? 

 Vamos assistir esse vídeo. 

 Vídeo de desafio:     https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps 

 Agora vamos abrir o nosso livro Prosinha 1, FICHA 55; Observem as gravuras; o que 

estão vendo? Isso. São Meios de Transportes. Vamos ler a primeira questão. 

Quantos Meios de Transportes de duas rodas vocês encontraram? Agora, quantos 

Meios de Transportes há ao todo?  

 Vamos para a FICHA 70; fazer a leitura do texto; questionar sobre qual Meio de 

Transporte aparece na atividade e classificar; realizar os desafios junto com as 

crianças. Realizar e registrar a sentença matemática de cada desafio:  

4 + 1 =,  3 + 1 =,  2 +  1 = 

 Depois ir para a FICHA 71; fazer a leitura do desafio junto com as crianças, deixar 

que contem e realizem a atividade; discutir as respostas encontradas.  

 Jogo sobre Meios de Transportes - Acessar o link da Escola Games e divirta-se:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/?deviceType=computer 

 

 

English time:  

July, Tuesday, 28th , 2020 -  Terça feira, 28 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos entrar num tema muito divertido. TOYS!!! Você sabe o que é TOY? Brinquedo? 

Isso mesmo!  

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E e tentar 

adivinhar que brinquedos são esses? Vamos ver como falamos em inglês. 

 
 

Educação Física:  

 
Objetivo: 

Através de atividades lúdicas, estimular o trabalho da coordenação óculo-manual, 

concentração, noção espacial e motricidade fina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E


Utilizaremos materiais bem simples, como sempre e podem ser substituídos facilmente: 

- papel 

- fita adesiva 

- cabo de vassoura 

- cordão 

- garrafas 

- papel alumínio 

- qualquer brinquedo ou objeto. 

 

Assista o vídeo de professor Daniel e divirta-se! Acesse o link. 

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo 

 

 

  

 

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo

