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: 23 DE SETEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Camila, Natália
Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Camila

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Artes
Objetivos:


Conhecer e ler palavras formadas pelos encontros consonantais: BR, PR e FR.



Proporcionar a escrita de palavras com as sílabas trabalhadas.



Produzir frases e pequenos textos oralmente a partir de palavras.



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.



Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Atividade: Leitura e Escrita / Ilustração de uma história.


Olá crianças! Na segunda-feira a pro Lú recitou uma estrofe sobre a Primavera e
nela tinha palavras com BR, PR e FR.




Agora, veja no Power Point as sílabas misturadas com PR, BR, FR.
Vamos tentar descobrir quais palavras vão se formar? Quando descobrir copie no
seu caderno de pauta, leia e desenhe o que você entendeu.
DATA: 21/09/2020
ESCRITA E LEITURA



Escolha uma dessas palavras que você descobriu para criar uma frase no caderno
de desenho, depois faça um desenho bem bonito.



Leia a sua frase na aula online. A pró irá juntar as frases para criar uma historinha
maluquinha com a ajuda de vocês. Vamos ver o que vai acontecer?



Vamos praticar a leitura mais um pouquinho? Clique no link Jambord para ler as
fichas de leitura.
https://jamboard.google.com/d/1PpJ0qDWUaXpnrwAhkalJPpzOM6q27RafiZB0p
BEnnII/edit?usp=sharing

English time:
September, Wednesday, 23rd, 2020 – Quarta-feira, 23 de setembro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando a história I LIKE YOUR COLORS.
Depois vamos abrir o livro na página 52 e vamos circular nos animais a parte do rosto que
a Polly disse que gostou.
HORSE – TEETH (Dente)
DOG – NOSE (Nariz)
CAT – EYES (Olhos)
RABBIT – EARS (Orelhas)

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 23 DE SETEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Artes
Objetivos:


Conhecer e ler palavras formadas pelos encontros consonantais: BR, PR e FR.



Proporcionar a escrita de palavras com as sílabas trabalhadas.



Produzir frases e pequenos textos oralmente a partir de palavras.



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.



Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Atividade: Leitura e Escrita / Ilustração de uma história.



Olá crianças! Na segunda-feira a pro Lú recitou uma estrofe sobre a Primavera e
nela tinha palavras com BR, PR e FR.




Agora, veja no Power Point as sílabas misturadas com PR, BR, FR.
Vamos tentar descobrir quais palavras vão se formar? Quando descobrir copie no
seu caderno de pauta, leia e desenhe o que você entendeu.
DATA: 21/09/2020
ESCRITA E LEITURA



Escolha uma dessas palavras que você descobriu para criar uma frase no caderno
de desenho, depois faça um desenho bem bonito.



Leia a sua frase na aula online. A pró irá juntar as frases para criar uma historinha
maluquinha com a ajuda de vocês. Vamos ver o que vai acontecer?



Vamos praticar a leitura mais um pouquinho? Clique no link Jambord para ler as
fichas de leitura.
https://jamboard.google.com/d/1PpJ0qDWUaXpnrwAhkalJPpzOM6q27RafiZB0p
BEnnII/edit?usp=sharing

English time:
September, Wednesday, 23rd, 2020 – Quarta-feira, 23 de setembro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando a história I LIKE YOUR COLORS.
Depois vamos abrir o livro na página 52 e vamos circular nos animais a parte do rosto que
a Polly disse que gostou.
HORSE – TEETH (Dente)
DOG – NOSE (Nariz)
CAT – EYES (Olhos)
RABBIT – EARS (Orelhas)

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 gravada apenas com sons do corpo e um saco plástico.

