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: 25 DE SETEMBRO DE 2020 – SEXTA-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, Daniel, Natália
Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Sociedade
Objetivos:
 Celebrar jutamente com as outras trumas o início de uma nova estação do
ano.


Apreciar um conto sobre o tema abordado.



Desenvolver a capacidade de escuta e empatia pelos outros.



Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o adulto
como escriba.



Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o
professor como escriba.



Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações



e tentando identificar palavras conhecidas.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.

Atividade: Reconto/Ciranda de livros/ Grupão da Primavera


Olá crianças! Vamos lembrar uma das histórias do nosso projeto de Contos
Clássicos?



Clique no link do POWER POINT – CONTA PRA MIM e descubra qual é a história
observando as gravuras.



Construa uma frase para cada cena.



Depois, escreva no seu caderno de desenho a cena que você mais gostou e desenhe.



Agora que você lembrou a história de hoje, vamos rever as cenas no livro Prosinha
na ficha 152. Veja qual a cena que não aparece no Power Point, marque um X e conte
o que está acontecendo nessa cena.



Para que seu fim de semana fique mais divertido e cheio de descobertas, que tal ler
junto com essas historinhas? Clique nos links e experimente.
1. CABE NA MALA – Ana Maria Machado https://youtu.be/CgdYDwfW0vk
2. TATU BOBO – Ana Maria Machado https://youtu.be/_HY2JhqsfK0
3. O GALO MALUCO- Sônia Junqueira https://www.mendelvilas.com.br/wpcontent/uploads/2020/09/GALO-MALUCO.pdf
Após ler essas histórias compartilhe na segunda-feira qual você mais gostou de ver.



Agora, vamos celebrar o início de uma nova estação com o nosso grupão? Será às
15h30min! Então, prepare sua pipoca, entre na sala, cante, converse com a turma,
depois desligue seu microfone para ouvir a história!

Movimento – 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

English time:
September, Friday, 25th, 2020 – Sexta-feira, 25 de setembro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos aprender a fazer uma ovelha bem fofinha!
Prepare papel, hidrocor, lápis de cor, cola e algodão e assista o vídeo da Teacher Nati.

Bom final de semana!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 25 DE SETEMBRO DE 2020 – SEXTA-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, Renata

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Sociedade
Objetivos:
 Celebrar jutamente com as outras trumas o início de uma nova estação do
ano.


Apreciar um conto sobre o tema abordado.



Desenvolver a capacidade de escuta e empatia pelos outros.



Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o adulto
como escriba.



Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o
professor como escriba.



Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações



e tentando identificar palavras conhecidas.
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.

Atividade: Reconto/Ciranda de livros/ Grupão da Primavera


Olá crianças! Vamos lembrar uma das histórias do nosso projeto de Contos
Clássicos?



Clique no link do POWER POINT – CONTA PRA MIM e descubra qual é a história
observando as gravuras.



Construa uma frase para cada cena.



Depois, escreva no seu caderno de desenho a cena que você mais gostou e desenhe.



Agora que você lembrou a história de hoje, vamos rever as cenas no livro Prosinha
na ficha 152. Veja qual a cena que não aparece no Power Point, marque um X e conte
o que está acontecendo nessa cena.



Para que seu fim de semana fique mais divertido e cheio de descobertas, que tal ler
junto com essas historinhas? Clique nos links e experimente.
1. CABE NA MALA – Ana Maria Machado https://youtu.be/CgdYDwfW0vk
2. TATU BOBO – Ana Maria Machado https://youtu.be/_HY2JhqsfK0
3. O GALO MALUCO- Sônia Junqueira https://www.mendelvilas.com.br/wpcontent/uploads/2020/09/GALO-MALUCO.pdf
Após ler essas histórias compartilhe na segunda-feira qual você mais gostou de ver.



Agora, vamos celebrar o início de uma nova estação com o nosso grupão? Será às
15h30min! Então, prepare sua pipoca, entre na sala, cante, converse com a turma,
depois desligue seu microfone para ouvir a história!

English time:
September, Friday, 25th, 2020 – Sexta-feira, 25 de setembro de 2020.
Good Morning!
Hoje vamos aprender a fazer uma ovelha bem fofinha!
Prepare papel, hidrocor, lápis de cor, cola e algodão e assista o vídeo da Teacher Nati.

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.

Bom final de semana!

