RECADINHO ESPECIAL

Bom Dia, Flores do meu dia!
Essa semana ainda continuaremos comemorando a entrada da Primavera. E trago o
poema de Cecília para nos deleitarmos com ele.
Uma semana muito colorida para todos!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B
DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 9h
Sala do G5A – Prós Rosana, Renata LIV, Natália
Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Renata LIV

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
Objetivos:
 Perceber os diversos sons da letra R, quando ele é forte, quando é fraco...
 Ampliar a base alfabética.
 Desenvolver estratégia de leitura.
 Estabelecer comparação entre a letra cursiva e a bastão.
 Conhecer as variedades de formas das letras.
 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Atividade: Sons do R e Letra Cursiva – Leitura e Escrita



Oi gente, como foi o final de semana? Foi legal?
Quem foi a PRAia? Quem BRIncou? Vocês observaram que quando eu falei
PRAIA e BRINCOU, eu TREmi a língua? Pois é, tem algumas leTRAs que quando
juntam com o R formam esse som TRAvado (C, B, D, F, G, T, P e o V). Vamos
assistir a uma vídeo que mostra esses sons.
PR : https://www.youtube.com/watch?v=4YXk_eeAtzk
VR : https://www.youtube.com/watch?v=rakubePx2qQ&t=102s





Gente vocês sabiam que tem vários formas de escrever as letras? Agora vou
mostrar para vocês:
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/TIPOS-DELETRAS.pdf
E tem um tipo letras que a gente usa mais quando escreve a mão. Alguém sabe
qual é? Isso é a letra cursiva. Vamos ver como escreve algumas observando a
escrita da letra “i” ; ela que é o “mandão” desse grupo de letras, pois todas seguem
o traçado bem parecido: u, j, t, p, y, r, s. Veja o vídeo da pró Ró acessando o link
https://youtu.be/cCGfDUZmgDs



Agora pegue sua bandejinha com farinha e vamos fazer juntos o traçado dessas
letras nela.
Não esqueçam de colocar a data e o título.

DATA: 28 / 9 / 2020
LETRA CURSIVA
Mix: br,cr,dr,fr,gr,vr,tr,pr

https://www.youtube.com/watch?v=xmM5AQoHTx0&t=76s

Momento LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão?
Esperamos que estejam todos muito bem!
Em nosso último encontro falamos sobre a primavera e toda a alegria que ela nos traz.
Aproveitando ainda esse clima de primavera, que tal focarmos a nossa atenção a tudo
aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a qualidade da nossa vida está diretamente
relacionada aonde focamos nossa atenção. Vale a pena experimentar! E quanto ao sorriso
já foi comprovado o quanto ele é contagiante e nos faz bem.
Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções
para crianças” disponível no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0
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?
O que te faz sorrir?
Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir?
Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança
de dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa!
Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.
Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.
Até a próxima.

English time:
September, Monday, 28th , 2020 - Segunda feira, 28 de setembro de 2020
Good Morning!
Vamos ver um assunto novo! “I`m hungry!!”
Hoje vamos fazer a atividade do livro na página 56.
Vamos utilizar lápis para completar as sequências de comidas e depois colorir.
Vamos falar junto com o professor os nomes dessas comidas. Será que vocês
conseguem? Aposto que sim!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-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, Camila

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
Objetivos:
 Perceber os diversos sons da letra R, quando ele é forte, quando é fraco...
 Ampliar a base alfabética.
 Desenvolver estratégia de leitura.
 Estabelecer comparação entre a letra cursiva e a bastão.

 Conhecer as variedades de formas das letras.
 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Atividade: Sons do R e Letra Cursiva – Leitura e Escrita



Oi gente, como foi o final de semana? Foi legal?
Quem foi a PRAia? Quem BRIncou? Vocês observaram que quando eu falei
PRAIA e BRINCOU, eu TREmi a língua? Pois é, tem algumas leTRAs que quando
juntam com o R formam esse som TRAvado (C, B, D, F, G, T, P e o V). Vamos
assistir a uma vídeo que mostra esses sons.
PR : https://www.youtube.com/watch?v=4YXk_eeAtzk
VR : https://www.youtube.com/watch?v=rakubePx2qQ&t=102s





Gente vocês sabiam que tem vários formas de escrever as letras? Agora vou
mostrar para vocês:
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/TIPOS-DELETRAS.pdf
E tem um tipo letras que a gente usa mais quando escreve a mão. Alguém sabe
qual é? Isso é a letra cursiva. Vamos ver como escreve algumas observando a
escrita da letra “i” ; ela que é o “mandão” desse grupo de letras, pois todas seguem
o traçado bem parecido: u, j, t, p, y, r, s. Veja o vídeo da pró Ró acessando o link
https://youtu.be/cCGfDUZmgDs



Agora pegue sua bandejinha com farinha e vamos fazer juntos o traçado dessas
letras nela.
Não esqueçam de colocar a data e o título.

DATA: 28 / 9 / 2020
LETRA CURSIVA
Mix: br,cr,dr,fr,gr,vr,tr,pr
https://www.youtube.com/watch?v=xmM5AQoHTx0&t=76s

English time:
September, Monday, 28th, 2020 - Segunda feira, 28 de setembro de 2020
Good Morning!
Vamos ver um assunto novo! “I`m hungry!!”
Hoje vamos fazer a atividade do livro na página 56.
Vamos utilizar lápis para completar as sequências de comidas e depois colorir.
Vamos falar junto com o professor os nomes dessas comidas. Será que vocês
conseguem? Aposto que sim!

Teatro:

Emília e o Mercado de Trocas
Oi!
Tudo bem com vocês? Quem está escrevendo aqui é a Emília – A Marquesa de Rabicó!
Estão lembrados que fiz uma troca com a Pró Cami? Lembram? “Você troca Pró Cami
Aquática por uma Boneca de pano Fantástica”? Pois bem... Hoje eu estarei com vocês!
Tanto no encontro on-line, quanto na vídeo-aula!
E eu proponho fazermos um MERCADO DE TROCAS! Como será isso? Aperta o play da
vídeo-aula e logo, logo, vocês saberão! Beijinhos da Emília!
Você Troca? - Permutas e trocas de todo o tipo, sempre existiram entre as pessoas. Em
geral, ao trocar uma coisa por outra, estamos abrindo mão de algo, mas demonstrando
preferência por outra que nos parece ter mais valor. Quem troca um gato contente por
um pato com dente? Qual você vai preferir? Um gato contente deve ser melhor que um
gato lamuriante. Um pato com dente não será uma coisa sensacional, algo raro, inusitado,
a galinha dos ovos de ouro?
Você conhece algum pato com dente? E um espião com preguiça por um ladrão de
salsicha, você troca? Essas são as divertidas transações do mercado para lá de informal
das brincadeiras propostas no livro “Você Troca”.
LINK MERCADO DE TROCAS - https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM

