RECADINHO ESPECIAL

Estamos na Primavera, época do ano marcada por belas
paisagens. Tudo está mais bonito e colorido! Vamos aproveitar
essa semana, então, para fazer novas descobertas e

compartilhar muita alegria entre os amigos!
Bons estudos!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro on-line:
8h às 9h
Sala do G5A – Prós Rosana, Renata LIV, Natália
Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Renata LIV

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Sociedade / Artes
Objetivos:








Iniciar o traçado da letra cursiva observando os movimentos e direção da linha a partir
do modelo de uma letra.
Desenvolver a coordenação motora fina.
Manusear diferentes materiais de pintura, desenho e colagem para criar figuras e
decorar linhas.
Despertar interesse pelo cuidado com o Meio Ambente e sua preservação por meio da
celebração do Dia da Árvore.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

Atividade: Letra cursiva – traçado / Dia da Árvore / Artes


Olá crianças! Que semana linda se inicia! E para nos inspirar nesse primeiro dia de
aula a pró Lu vai recitar uma estrofe de uma música Trem das Estações do Mundo
Bita que fala da bela Primavera!
https://youtu.be/7Vj251b4aLY



Clique no link para ouvir a música também.
https://youtu.be/k7rcvY17W6c
QUANDO PRIMAVERA FOR
VOCÊ VERÁ QUE TODA FLOR IRÁ SE DESABROCHAR
UM JARDIM ENCANTADOR
A VASTA CABELEIRA VERDE QUE NASCEU NO POMAR
SOMBRA PARA REFRESCAR
O PERFUME PELO AR
CAIXA DE LÁPIS DE COR
PRA COLORIR A PRIMAVERA COM AMOR...
MUNDO BITA



No vídeo pró Lu escreveu as palavras PRIMAVERA – DESABROCHAR - SOMBRA REFRESCAR- PRA - com as letras misturadas!



Que letras diferentes ela fez? Você conhece? São as letras cursivas! Vamos tentar
imitar o traçado que ela fez? Repita o vídeo, passe o dedinho na tela acompanhando
o traçado e depois desenhe essas letrinhas no seu caderno de desenho do jeito que
você conseguir.



Vamos colorir essas letrinhas também? Você pode cobrir com hidrocor, cobrir com
papel picado, colocar gliter ou até pintar com pincel e tinta! Fotografe essa arte
linda e poste no classroom para a sua pró fazer um mural.
MAIS ARTES PARA VOCÊ!



Você sabia que hoje é o Dia da Árvore? Veja com um adulto essa campanha que está
passando no Whats App para plantar uma árvore:
“CAROS AMIGOS:
EM BREVE SERÁ A TEMPORADA DE FRUTAS COMO GOIABA, MARACUJÁ,
MELÃO, LARANJA, MAMÃO, ABACATE, MELANCIA, LIMÃO, ETC.
MEU PEDIDO PARA TODOS É DE NÃO JOGAR AS SEMENTES NO LIXO, MAS
EM VEZ DISSO, LAVÁ-LAS, SECÁ-LAS (AO SOL) E ARMAZENÁ-LAS EM UM
SACO DE PAPEL E GUARDÁ-LAS NO CARRO. TODA VEZ QUE SAÍREM PARA
UM CAMPO, QUANDO ESTIVEREM PESCANDO, FAZENDO TRILHA DE MOTO
OU BIKE, VIAJANDO, JOGUEM ESSAS SEMENTES NOS TERRENOS VAZIOS,
À BEIRA DA ESTRADA, OU NA BEIRA DOS RIOS E LAGOAS.
COM ESTE ATO SIMPLES, PODEMOS CONTRIBUIR COM NO MÍNIMO UMA
ÁRVORE A CADA TEMPORADA.
A NOSSA MISSÃO DE TORNAR ESTE MUNDO VERDE PODE ACONTECER.”



O que você achou dessa ideia? Se você plantasse uma árvore qual você escolheria?
Por quê?



Agora, desenhe como você imagina que ficaria essa árvore quando estivesse grande.

English time:
September, Monday, 21st, 2020 - Segunda-feira, 21 de setembro de 2020
Good Morning!
Hello guys. Como foram de final de semana?
Vamos seguir conhecendo mais sons da língua inglesa.
Hoje vamos ver que som as letras C e H formam juntas?
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4
Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok.

Momento LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão?
Entramos na primavera, não é mesmo?
É tempo de renovação,
CRESCIMENTO!

florescimento,

mudanças,

transformações,

esperança,

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o
melhor que pudermos ser.
Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a ALEGRIA,
esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe natureza pode nos
proporcionar tão bem.
Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir,
dançar e brincar livremente como ela desejar.
Segue o link do vídeo musical abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo
Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. Seguem
abaixo algumas perguntas como sugestão:

O que você achou do vídeo?
O que você entendeu sobre a música?
Do que a música fala?
Como ela se sente quando está desfrutando da natureza?
O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza?
A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? O
que a natureza espera de nós?
Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.
Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela nos
traz e como a natureza nos faz bem.
Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as benesses
da natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no jardim, o colorido
das flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a importância e o valor da
natureza e como devemos cuidar dela.
Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com todas
as suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!!

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Até a próxima.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro on-line:
14h às 15h
Sala do G5C – Prós Lucileide, João, Camila

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Sociedade / Artes
Objetivos:








Iniciar o traçado da letra cursiva observando os movimentos e direção da linha a partir
do modelo de uma letra.
Desenvolver a coordenação motora fina.
Manusear diferentes materiais de pintura, desenho e colagem para criar figuras e
decorar linhas.
Despertar interesse pelo cuidado com o Meio Ambente e sua preservação por meio da
celebração do Dia da Árvore.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

Atividade: Letra cursiva – traçado / Dia da Árvore / Artes


Olá crianças! Que semana linda se inicia! E para nos inspirar nesse primeiro dia de
aula a pró Lu vai recitar uma estrofe de uma música Trem das Estações do Mundo
Bita que fala da bela Primavera!
https://youtu.be/7Vj251b4aLY



Clique no link para ouvir a música também.

https://youtu.be/k7rcvY17W6c
QUANDO PRIMAVERA FOR
VOCÊ VERÁ QUE TODA FLOR IRÁ SE DESABROCHAR
UM JARDIM ENCANTADOR
A VASTA CABELEIRA VERDE QUE NASCEU NO POMAR
SOMBRA PARA REFRESCAR
O PERFUME PELO AR
CAIXA DE LÁPIS DE COR
PRA COLORIR A PRIMAVERA COM AMOR...
MUNDO BITA


No vídeo pró Lu escreveu as palavras PRIMAVERA – DESABROCHAR - SOMBRA REFRESCAR- PRA - com as letras misturadas!



Que letras diferentes ela fez? Você conhece? São as letras cursivas! Vamos tentar
imitar o traçado que ela fez? Repita o vídeo, passe o dedinho na tela acompanhando
o traçado e depois desenhe essas letrinhas no seu caderno de desenho do jeito que
você conseguir.



Vamos colorir essas letrinhas também? Você pode cobrir com hidrocor, cobrir com
papel picado, colocar gliter ou até pintar com pincel e tinta! Fotografe essa arte
linda e poste no classroom para a sua pró fazer um mural.
MAIS ARTES PARA VOCÊ!



Você sabia que hoje é o Dia da Árvore? Veja com um adulto essa campanha que está
passando no Whats App para plantar uma árvore:
“CAROS AMIGOS:
EM BREVE SERÁ A TEMPORADA DE FRUTAS COMO GOIABA, MARACUJÁ,
MELÃO, LARANJA, MAMÃO, ABACATE, MELANCIA, LIMÃO, ETC.
MEU PEDIDO PARA TODOS É DE NÃO JOGAR AS SEMENTES NO LIXO, MAS
EM VEZ DISSO, LAVÁ-LAS, SECÁ-LAS (AO SOL) E ARMAZENÁ-LAS EM UM
SACO DE PAPEL E GUARDÁ-LAS NO CARRO. TODA VEZ QUE SAÍREM PARA
UM CAMPO, QUANDO ESTIVEREM PESCANDO, FAZENDO TRILHA DE MOTO
OU BIKE, VIAJANDO, JOGUEM ESSAS SEMENTES NOS TERRENOS VAZIOS,
À BEIRA DA ESTRADA, OU NA BEIRA DOS RIOS E LAGOAS.

COM ESTE ATO SIMPLES, PODEMOS CONTRIBUIR COM NO MÍNIMO UMA
ÁRVORE A CADA TEMPORADA.
A NOSSA MISSÃO DE TORNAR ESTE MUNDO VERDE PODE ACONTECER.”


O que você achou dessa ideia? Se você plantasse uma árvore qual você escolheria?
Por quê?



Agora, desenhe como você imagina que ficaria essa árvore quando estivesse grande.

English time:
September, Monday, 21st, 2020 - Segunda-feira, 21 de setembro de 2020
Good Morning!
Hello guys. Como foram de final de semana?
Vamos seguir conhecendo mais sons da língua inglesa.
Hoje vamos ver que som as letras C e H formam juntas?
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4
Vamos escolher duas palavras, escrever e desenhar ok.

Teatro:

Trava-Língua no Reino das Águas Claras
Olá Meus Amores! Nadamos tanto no nosso Baile Aquático que olha só aonde chegamos...
No Reino Das Águas Claras e encontramos a bonequinha Emília!
Oba!!!!!!! Hoje brincaremos de trava-língua com a Pró Cami! E imagina só... Emília conheceu
esta brincadeira também! É só apertar o play no Link da vídeo-aula de pró Cami e verão a
Emília brincando de trava-língua!
VER Vídeo Pró Cami: Trava-língua no Reino das Águas Claras!

Deixamos em anexo sugestão de trava-línguas para vocês brincarem em casa! Beijinhos,
Pró Cami
https://www.youtube.com/watch?v=syBhbQQHZ6Y&t=7s
Segue abaixo o link com uma coleção de trava-línguas organizada por nível de dificuldade.
Você pode simplificá-los, adequando-os às crianças. Explicite o sentido das palavras
desconhecidas. A recitação deve começar devagar, concentrando-se na precisão da
pronúncia.
DIVIRTA-SE!!!!
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-dascriancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou%
20pronunciar%20as%20palavras

