
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: 06 DE AGOSTO  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 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza / Matemática / Linguagem  

Objetivos: Comunicar suas ideias sobre pessoas e grupos sociais que fazemos parte, 

ampliar o conceito de sistema monetário e construir cartaz de forma verbal com nomes de 

profissionais que trabalham na praia. 

Atividade: Leitura imagética, profissões e “Sistema Monetário “ 

1. Iniciar a atividade mostrando a imagem da ficha 122, perguntar o que estão vendo. 

2. Pedir que falem sobre os profissionais que estão vendo na imagem. 

3. Dizer que vamos construir uma lista com os nomes desses profissionais. 

4. As crianças vão falando e a pró vai escrevendo no Word e apresentando.  

5. Perguntar quais outros profissionais podemos encontrar na praia. 

6. Falar sobre o preço do milho que aparece no carrinho.  

7. Realizar a atividade da ficha 122. 

 

English time:  

August, Thursday,  06th, 2020 - Quinta feira, 06 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália. 

Vamos nos divertir muito. 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 06 DE AGOSTO  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: Natureza / Matemática / Linguagem  

Objetivos: Comunicar suas ideias sobre pessoas e grupos sociais que fazemos parte, 

ampliar o conceito de sistema monetário e construir cartaz de forma verbal com nomes de 

profissionais que trabalham na praia. 

Atividade: Leitura imagética, profissões e “Sistema Monetário “ 

1. Iniciar a atividade mostrando a imagem da ficha 122, perguntar o que estão vendo. 

2. Pedir que falem sobre os profissionais que estão vendo na imagem. 

3. Dizer que vamos construir uma lista com os nomes desses profissionais. 

4. As crianças vão falando e a pró vai escrevendo no Word e apresentando.  

5. Perguntar quais outros profissionais podemos encontrar na praia. 

6. Falar sobre o preço do milho que aparece no carrinho.  

7. Realizar a atividade da ficha 122. 

 

English time:  

August, Thursday,  06th, 2020 - Quinta feira, 06 de agosto de 2020 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher Natália. 

Vamos nos divertir muito. 


