
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: 30 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 

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


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA/SOCIEDADE 

Objetivos:  

  Reconhecer o texto informático como meio de ampliação do conhecimento. 

 Possibilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. 

 Ampliar a capacidade de levantar hipótese. 

 Utilizar conceitos matemático para resolver desafios. 

 Registrar a resolução de desafios através linguagem matemática.  

 Utilizar estimativa para prever a solução do desafio. 

 Relacionar número a quantidade através da contagem. 

Atividade: Desafios com Adição, subtração e multiplicação/Meios de Transportes 

Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Meios de Transportes? 

 Vamos abrir o Livro Prosinha na FICHA 62. O que vocês observam nas gravuras 

dessa página? Fazer a leitura do texto junto com as crianças; Mostrar a evolução 

da bicicleta no tempo; Lançar o desafio para a turma com o número de crianças que 

estão na sala no momento; E quantas rodas de bicicleta? 

 Agora vamos FICHA 66; o que vocês estão vendo? Isso. Embarcações (navio, arco, 

botes). São Meios de Transportes Aquáticos, pois andam na água. Vocês lembram 

do Meio de Transporte que começa com a letra S? O submarino. Ele também é 

aquático; Fazer a leitura das questões para que as crianças respondam; 

 Agora vamos para nossa última FICHA a 72; Que tipo de Meio de Transporte é o 

trem? Isso, é terrestre; Fazer a leitura junto com as crianças para que realizem as 

questões.  

 No caderno de desenho: desenhar o Meio de Transporte que mais gostou de andar. 

 Gente amanhã é sexta-feira, dia do brinquedo; vamos combinar de trazer para a 

aula brinquedos de Meios de Transportes; Quem tem? Já separa hoje para amanhã 

apresentar para a turma; 

 

 



English time:  

July, Thursday,  30th , 2020 - Quinta feira, 30 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 32. 

Vamos contar quantos brinquedos têm em cada caixa e desenhar uma linha até o número 

correspondente. Depois, com um lápis vamos passar por dentro de cada número como no 

exemplo 5 ok. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 30 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: MATEMÁTICA/SOCIEDADE 

Objetivos:  

  Reconhecer o texto informático como meio de ampliação do conhecimento. 

 Possibilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. 

 Ampliar a capacidade de levantar hipótese. 

 Utilizar conceitos matemático para resolver desafios. 

 Registrar a resolução de desafios através linguagem matemática.  

 Utilizar estimativa para prever a solução do desafio. 

 Relacionar número a quantidade através da contagem. 



Atividade: Desafios com Adição, subtração e multiplicação/Meios de Transportes 

Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Meios de Transportes? 

 Vamos abrir o Livro Prosinha na FICHA 62. O que vocês observam nas gravuras 

dessa página? Fazer a leitura do texto junto com as crianças; Mostrar a evolução 

da bicicleta no tempo; Lançar o desafio para a turma com o número de crianças que 

estão na sala no momento; E quantas rodas de bicicleta? 

 Agora vamos FICHA 66; o que vocês estão vendo? Isso. Embarcações (navio, arco, 

botes). São Meios de Transportes Aquáticos, pois andam na água. Vocês lembram 

do Meio de Transporte que começa com a letra S? O submarino. Ele também é 

aquático; Fazer a leitura das questões para que as crianças respondam; 

 Agora vamos para nossa última FICHA a 72; Que tipo de Meio de Transporte é o 

trem? Isso, é terrestre; Fazer a leitura junto com as crianças para que realizem as 

questões.  

 No caderno de desenho: desenhar o Meio de Transporte que mais gostou de andar. 

 Gente amanhã é sexta-feira, dia do brinquedo; vamos combinar de trazer para a 

aula brinquedos de Meios de Transportes; Quem tem? Já separa hoje para amanhã 

apresentar para a turma; 

 

English time:  

July, Thursday,  30th , 2020 - Quinta feira, 30 de Julho de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 32. 

Vamos contar quantos brinquedos têm em cada caixa e desenhar uma linha até o número 

correspondente. Depois, com um lápis vamos passar por dentro de cada número como no 

exemplo 5 ok. 

 

 


