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: 22 DE SETEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 Roberto, Natália, Rosana
Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática / Sociedade
Objetivos:
 Conhecer datas comemorativas, seus significados e importância para a sociedade.
 Revisar os conceitos de quantidade: dezena e dúzia, aplcando os mesmos em cálculos
de adição e subtração.
 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.
 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões
sobre a Natureza, seus fenômenos, sua conservação.
 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes
suportes.
 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes,
o depois e o entre em uma sequência.
Atividade: Início da Primavera / O Dia sem Carro / Desafios com adição e subtração /
conceitos: Dezena e dúzia.


Crianças, hoje é um dia muito especial, porque às 10 horas e 30 minutos da manhã
inicia a Primavera! Além disso, hoje celebramos também o dia do sem carro! Você
conhece esse dia? Para saber o que significa clique no link da Matéria do Jornal
Joca (edição de 21 de setembro de 2018).
https://www.jornaljoca.com.br/conheca-5-projetos-para-explorar-a-cidade-sem-carro/



Você viu como são interessantes os projetos mostrados na matéria? Eles nos
mostram como podemos nos locomover sem carro pela nossa cidade. Qual deles
você gostou?



Agora é a sua vez! Pense o que você poderia conhecer na sua rua caminhando ou
andando de bicicleta. Compartilhe com a turma, depois a pró irá juntar todas as
ideias para enviar para o Jornal Joca.



Sugestões para inspirar:
- Conhecer os pequenos seres vivos no caminho.
- Quem passa pela minha rua?
- Quem mora ali?

- Como era esse lugar?
- Quando chove e quando faz sol, como fica minha rua?
- Perto e longe da minha casa.



Chegou a hora de resolver outro desafio! Vamos fazer continhas? Temos três
desafios para você! Vamos lembrar os conteúdos sobre dezena e meia dezena, dúzia
e meia dúzia, adição e subtração para responder às questões no caderno de pauta:
22/09/2020
DESAFIOS
1. Hoje é Primavera e o jardim está em festa, porque nasceu meia dúzia de rosas,
1 dúzia de margaridas e meia dezena de girassóis. Quantas flores nasceram no
jardim?
2. Hoje também é dia do Sem Carros e no bairro de Vilas do Atlântico podemos
ver muitos carros parados em casa. Em vez disso, vimos nas ruas 2 dezenas de
bicicletas e somente meia dezena de carros. Quantos veículos apareceram na
rua?
3. No bairro de Abrantes vimos pela manhã 15 pessoas caminhando na rua, mas 6
desistiram e voltaram para casa. Quantas pessoas sobraram na rua?

English time:
September, Tuesday, 22nd, 2020 - Terça-feira, 22 de setembro de 2020.
Good Morning!!
Hoje vamos relembrar os animais. Vamos começar assistindo ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
Depois vamos abrir o livro na página 51 e escrever o nome dos animais que vemos.
1 – COW (Vaca)
2 – DOG (Cachorro)

3 – SHEEP (Ovelha)
4 – CAT (Gato)

Música:
OBJETIVO
Acompanhar canções com os sons do corpo e alguns materiais como: saco plástico ou papel
alumínio.
Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores.
Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos.
METODOLOGIA
Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a canção
fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc
Vamos apreciar esta canção apenas com sons do corpo e um saco plástico.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática / Sociedade
Objetivos:
 Conhecer datas comemorativas, seus significados e importância para a sociedade.
 Revisar os conceitos de quantidade: dezena e dúzia, aplcando os mesmos em cálculos
de adição e subtração.
 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.
 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões
sobre a Natureza, seus fenômenos, sua conservação.
 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes
suportes.
 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes,
o depois e o entre em uma sequência.
Atividade: Início da Primavera / O Dia sem Carro / Desafios com adição e subtração /
conceitos: Dezena e dúzia.


Crianças, hoje é um dia muito especial, porque às 10 horas e 30 minutos da manhã
inicia a Primavera! Além disso, hoje celebramos também o dia do sem carro! Você
conhece esse dia? Para saber o que significa clique no link da Matéria do Jornal
Joca (edição de 21 de setembro de 2018).
https://www.jornaljoca.com.br/conheca-5-projetos-para-explorar-a-cidade-sem-carro/



Você viu como são interessantes os projetos mostrados na matéria? Eles nos
mostram como podemos nos locomover sem carro pela nossa cidade. Qual deles
você gostou?



Agora é a sua vez! Pense o que você poderia conhecer na sua rua caminhando ou
andando de bicicleta. Compartilhe com a turma, depois a pró irá juntar todas as
ideias para enviar para o Jornal Joca.



Sugestões para inspirar:
- Conhecer os pequenos seres vivos no caminho.
- Quem passa pela minha rua?
- Quem mora ali?

- Como era esse lugar?
- Quando chove e quando faz sol, como fica minha rua?
- Perto e longe da minha casa.



Chegou a hora de resolver outro desafio! Vamos fazer continhas? Temos três
desafios para você! Vamos lembrar os conteúdos sobre dezena e meia dezena, dúzia
e meia dúzia, adição e subtração para responder às questões no caderno de pauta:
22/09/2020
DESAFIOS
1. Hoje é Primavera e o jardim está em festa, porque nasceu meia dúzia de rosas,
1 dúzia de margaridas e meia dezena de girassóis. Quantas flores nasceram no
jardim?
2. Hoje também é dia do Sem Carros e no bairro de Vilas do Atlântico podemos
ver muitos carros parados em casa. Em vez disso, vimos nas ruas 2 dezenas de
bicicletas e somente meia dezena de carros. Quantos veículos apareceram na
rua?
3. No bairro de Abrantes vimos pela manhã 15 pessoas caminhando na rua, mas 6
desistiram e voltaram para casa. Quantas pessoas sobraram na rua?

English time:
September, Tuesday, 22nd, 2020 - Terça-feira, 22 de setembro de 2020.
Good Morning!!
Hoje vamos relembrar os animais. Vamos começar assistindo ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
Depois vamos abrir o livro na página 51 e escrever o nome dos animais que vemos.
1 – COW (Vaca)
2 – DOG (Cachorro)

3 – SHEEP (Ovelha)
4 – CAT (Gato)

Educação Física:
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos psicomotores
como por exemplo lateralidade, equilíbrio e destreza.
Materiais:
- Baldes, bacias, garrafas ou latas;
- Fita adesiva;
- Bolinhas de papel ou meias;
- Uma colher grande.
Espero que gostem e se divirtam bastante!
Acesse o link que Professor Daniel mandou para vocês.
https://youtu.be/j570m8cy-zA

