
RECADINHO ESPECIAL  

 

 

 

 

 

“Bons pais não são medidos pelas conquistas de seus filhos, mas pelo 

caráter e valores que transmitem a eles.” 
                                                              Autor desconhecido. 

  

 Oi crianças lindas do meu coração! 

Iniciamos mais uma semana e preparamos várias atividades para proporcionar 

a vocês, momentos de aprendizado e muita diversão. 

 Aguardo vocês nas nossas aulas!   

Beijos da sua pró, que ama muito vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 04 DE AGOSTO   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 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática / Sociedade / Linguagem 

Objetivos: Relacionar número à quantidade, recrear com cantiga popular e ampliar a grafia 

de numerais.  

Atividade: Número e quantidade e Folclore  

1. Iniciar a atividade, solicitando que as crianças assistam ao vídeo da galinha do 

vizinho. Falar que iremos relembrar a parlenda que faz parte do nosso Folclore. 

Falar um pouco sobre o Folclore. 

2. Logo após, falar sobre número e quantidade, dizer que para cada ovinho da galinha, 

existe um número correspondente. 

3. Após explanação, pedir que abram o livro na ficha 121, perguntar sobre as 

brincadeiras que as crianças estão brincando na ficha e realizar a atividade. 

4. Solicitar que peguem o caderno de pauta e realize a atividade com o título: A 

galinha do vizinho. 

5. As crianças deverão fazer os numerais de 0 a 10 e colocar a quantidade de ovinho 

ao lado. Sugiro que façam ovinhos com papel higiênico como sugere o vídeo da pró 

Dani.  

6. Links dos vídeos  

Cantiga de Roda -  https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ 

Pró Dani – G5B - https://youtu.be/TJEsggklX_U              

 

English time:  

August, Tuesday, 04th, 2020 - Terça feira, 04 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “Bolcks Toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

Rolinhos de papel higiênico; 

Tesoura; 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor. 

Tinta guache 

Pincel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ
https://youtu.be/TJEsggklX_U


Música:  

OBJETIVO: 

Acompanhar canções infantis junto com o professor, usando as células rítmicas 

trabalhadas em sala de aula, para o 1o ano e G5, os educandos devem usar as figuras lidas 

decocheias e semicolcheias, os Grupos 2, 3 e 4 devem acompanhar por imitação. 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 04 DE AGOSTO   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: Relacionar número à quantidade, recrear com cantiga popular e ampliar a grafia 

de numerais.  

Atividade: Número e quantidade e Folclore  

1. Iniciar a atividade, solicitando que as crianças assistam ao vídeo da galinha do 

vizinho. Falar que iremos relembrar a parlenda que faz parte do nosso Folclore. 

Falar um pouco sobre o Folclore. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s


2. Logo após, falar sobre número e quantidade, dizer que para cada ovinho da galinha, 

existe um número correspondente. 

3. Após explanação, pedir que abram o livro na ficha 121, perguntar sobre as 

brincadeiras que as crianças estão brincando na ficha e realizar a atividade. 

4. Solicitar que peguem o caderno de pauta e realize a atividade com o título: A 

galinha do vizinho. 

5. As crianças deverão fazer os numerais de 0 a 10 e colocar a quantidade de ovinho 

ao lado. Sugiro que façam ovinhos com papel higiênico como sugere o vídeo da pró 

Dani.  

6. Links dos vídeos  

Cantiga de Roda -  https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ 

Pró Dani – G5B - https://youtu.be/TJEsggklX_U              

 

English time:  

August, Tuesday, 04th, 2020 - Terça feira, 04 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “Bolcks Toy”. 

Para fazer esse brinquedo de papel vamos precisar de: 

Rolinhos de papel higiênico; 

Tesoura; 

Giz de cera, lápis de cor, Hidrocor. 

Tinta guache 

Pincel 

 

Educação  Física:   

Objetivo: 

Promover o estímulo da atenção, motricidade fina, criatividade, coordenação motora ampla 

e habilidades motoras através de atividades bem divertidas. 
 

Utilizaremos materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Papel; 

- Caneta, lápis ou hidrocor; 

https://www.youtube.com/watch?v=3HcpR3vTopQ
https://youtu.be/TJEsggklX_U


- Fita adesiva; 

- Balde; 

- Meias. 
 

E o principal, se divirtam! 

 

Acesse o link https://youtu.be/Szv7-80UtOU 

 

https://youtu.be/Szv7-80UtOU

