
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: 29 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 

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


ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral, Escrita e leitura / 

Sociedade 

Objetivos:  

 Reconhecer e relacionar o nome, o som e a grafia da letra S. 

 Ampliar a base alfabética. 

 Diferenciar letra, sílaba e palavra. 

 Desenvolver estratégias de leitura. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer e informação. 

Atividade:  Leitura: De texto e de palavras com a letra S  

Hoje vamos brincar de ler? 

 Abram o livro Prosinha na FICHA 60. A pró faz a leitura junto com as crianças. 

Descobrindo o nome do Meio de Transporte. Quem conhece um Meio de Transporte 

que começa com a letra S? (Submarino). Depois, voltar ao texto e propor procurar 

e pintar toda letra S que encontrar. 

 Que tal assistir ao vídeo da letra S: https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI 

 Agora, vamos fazer a leitura de algumas palavrinhas iniciada com a letra S. Acesse 

o link:  
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/FAMÍLIA-DA-LETRA-S.pdf 

(SAPO,  SAPATO, SACOLA, SELO, SACI, SINO, SOPA, SUCO, SUCURI, SEREIA, 

SOFÁ,); 

 Dicionário ilustrado. Prestem bem atenção. A Pró vai mostrar somente as gravuras 

e vocês vão escrever os nomes delas. Mas, cada um vai escrever do seu jeitinho. Não 

vale ajuda, ok? Então vamos lá! Acesse o link: 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-

S.pdf 

 

 Peguem o caderno de pauta. Não esqueçam de colocar a data e escrever o título da 

atividade: 

 

DATA: 29/7/2929 

PALAVRAS COM A LETRA S.  

 

 Agora, ilustre cada um dos nomes com o desenho.  

https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/FAMÍLIA-DA-LETRA-S.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-S.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-S.pdf


English time:  

July, Wednesday, 29th, 2020 - Quarta feira, 29 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos ver um vídeo da Teacher Nati! Vamos deixar preparados um papel e lápis de 

cor para fazer a atividade. 

Agora vamos fazer um desenho do nosso brinquedo preferido ok. 

 

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 29 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, Escrita e leitura / 

Sociedade 

Objetivos:  

 Reconhecer e relacionar o nome, o som e a grafia da letra S. 

 Ampliar a base alfabética. 

 Diferenciar letra, sílaba e palavra. 

 Desenvolver estratégias de leitura. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer e informação. 

Atividade:  Leitura: De texto e de palavras com a letra S  

Hoje vamos brincar de ler? 

 Abram o livro Prosinha na FICHA 60. A pró faz a leitura junto com as crianças. 

Descobrindo o nome do Meio de Transporte. Quem conhece um Meio de Transporte 

que começa com a letra S? (Submarino). Depois, voltar ao texto e propor procurar 

e pintar toda letra S que encontrar. 

 Que tal assistir ao vídeo da letra S: https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI 

 Agora, vamos fazer a leitura de algumas palavrinhas iniciada com a letra S. Acesse 

o link:  
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/FAMÍLIA-DA-LETRA-S.pdf 

(SAPO,  SAPATO, SACOLA, SELO, SACI, SINO, SOPA, SUCO, SUCURI, SEREIA, 

SOFÁ,); 

https://www.youtube.com/watch?v=nP31QDYm6XI
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/FAMÍLIA-DA-LETRA-S.pdf


 Dicionário ilustrado. Prestem bem atenção. A Pró vai mostrar somente as gravuras 

e vocês vão escrever os nomes delas. Mas, cada um vai escrever do seu jeitinho. Não 

vale ajuda, ok? Então vamos lá! Acesse o link: 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-

S.pdf 

 

 Peguem o caderno de pauta. Não esqueçam de colocar a data e escrever o título da 

atividade: 

 

DATA: 29/7/2929 

PALAVRAS COM A LETRA S.  

 

 Agora, ilustre cada um dos nomes com o desenho.  

 

English time:  

July, Wednesday, 29th, 2020 - Quarta feira, 29 de Julho de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos ver um vídeo da Teacher Nati! Vamos deixar preparados um papel e lápis de 

cor para fazer a atividade. 

Agora vamos fazer um desenho do nosso brinquedo preferido ok. 

 

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 partivipação, juntos 

ou em grupo. 

 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-S.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DICIONÁRIO-ILUSTRADO-S.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

