
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: 05 DE AGOSTO 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 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem Oral E Escrita / Sociedade 

Objetivos: Ampliar a oralidade através de cantigas populares, recrear as crianças com 

cantigas populares, exercitar a escuta e respeito pela opinião do outro e 

iniciar a construção de pequenas frases. 

Atividade: Cantiga popular e escrita de pequenas frases. 

1. Apresentar para as crianças o vídeo do Cravo e da Rosa.  

2. Após assistirem ao vídeo, fazer algumas perguntas para as crianças como: O que 

aconteceu no vídeo? Quem ficou doente? Por que ficou doente? Você acha que a 

Rosa ficou triste? Por quê? Ouvir as crianças e perceber a oralidade e a narração 

de ideias delas.  

3. Falar de forma acessível ao entendimento das crianças, sobre a construção de frase.  

4. Mostrar no Word um exemplo. 

5. Solicitar que peguem o caderno de pauta e realizem a atividade com o título: O 

Cravo e a Rosa. 

6. Solicitar que criem do jeitinho delas, duas frases, uma com o nome Cravo e outra 

com o nome Rosa. 

7. Exemplo: A Rosa é linda / O Cravo ficou triste... Sabemos que as crianças irão fazer 

do seu jeito. 

8. O importante é perceber a organização do pensamento e o nível de escrita das 

crianças. 

9. Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=1m8N2zF6hVk 

 

English time:  

August, Wednesday, 05th, 2020  - Quarta feira, 05 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 34. Contar os brinquedos que estão nas prateleiras e 

marcar os números de cada brinquedo. 

Depois assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=GoTfJThApxY.  Iremos ver o 

que o monstro fazia de errado com os brinquedos e o que ele aprendeu falando com as 

crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=1m8N2zF6hVk
https://www.youtube.com/watch?v=GoTfJThApxY


Teatro: 

Voz – Máscara Facial 
(exercitando voz e músculos do rosto) 

 
Olá amores da minha vida, do meu jardim!!!!! 

Inha, inha, inha, Hoje nós temos o desafio de cantar uma musiquinha! 

Ão , ão, ão  e vamos fazer  sons e movimentos de montão! 

Ado, ado, ado, estão todos preparados? 

Ana, ana, ana podem dar o play no vídeo que está bem bacana! 

Ão, ão, ão, BOA DIVERSÃO! 

 

Acesse o link - https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 05 DE AGOSTO 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 E Escrita / Sociedade 

Objetivos: Ampliar a oralidade através de cantigas populares, recrear as crianças com 

cantigas populares, exercitar a escuta e respeito pela opinião do outro e 

iniciar a construção de pequenas frases. 

Atividade: Cantiga popular e escrita de pequenas frases. 

1. Apresentar para as crianças o vídeo do Cravo e da Rosa.  

2. Após assistirem ao vídeo, fazer algumas perguntas para as crianças como: O que 

aconteceu no vídeo? Quem ficou doente? Por que ficou doente? Você acha que a 

https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU


Rosa ficou triste? Por quê? Ouvir as crianças e perceber a oralidade e a narração 

de ideias delas.  

3. Falar de forma acessível ao entendimento das crianças, sobre a construção de frase.  

4. Mostrar no Word um exemplo. 

5. Solicitar que peguem o caderno de pauta e realizem a atividade com o título: O 

Cravo e a Rosa. 

6. Solicitar que criem do jeitinho delas, duas frases, uma com o nome Cravo e outra 

com o nome Rosa. 

7. Exemplo: A Rosa é linda / O Cravo ficou triste... Sabemos que as crianças irão fazer 

do seu jeito. 

8. O importante é perceber a organização do pensamento e o nível de escrita das 

crianças. 

9. Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=1m8N2zF6hVk 

 

English time:  

August, Wednesday, 05th, 2020  - Quarta feira, 05 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 34. Contar os brinquedos que estão nas prateleiras e 

marcar os números de cada brinquedo. 

Depois assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=GoTfJThApxY.  Iremos ver o 

que o monstro fazia de errado com os brinquedos e o que ele aprendeu falando com as 

crianças. 

 

Música:  

OBJETIVO: 

Acompanhar canções infantis junto como 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 

https://www.youtube.com/watch?v=1m8N2zF6hVk
https://www.youtube.com/watch?v=GoTfJThApxY
https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s

