
 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 
  

 

  

 

 

 

 

Oi, crianças lindas do meu coração! 

Iniciamos mais uma semana e preparamos várias atividades para 

proporcionar a vocês, momentos de aprendizado e muita diversão. 

Aguardo vocês nas nossas aulas! 

Beijos da sua pró, que ama muito vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 18 DE SETEMBRO  DE 2020 – SEXTA-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, Daniel, Natália  

Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela 



ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / ARTES / SOCIEDADE  

Objetivos: Aproximar as crianças de obras de artes, conhecer a vida e obra da artista 

plástica Tarsila do Amaral e realizar releitura de uma das obras de Tarsila. 

 

Atividade: Obra de Arte 

        

1. Iniciar a aula dizendo que iremos falar sobre Arte.  

2. Perguntar quem já foi ao museu, quem gosta de visitar museus. 

3. Dizer que hoje iremos conhecer um pouco sobre a artista plástica Tarsila do 

Amaral. 

4. Tarsila foi uma importante artista para o Brasil. Suas obras trazem muitas cores, 

muitas formas, pessoas e vegetação. As pessoas representam o povo brasileiro e 

a vegetação também é em homenagem ao Brasil.  

5. Mostrar os vídeos sobre Tarsila e depois solicitar que realizem a releitura de uma 

das suas obras. 

6. Enfatizar as cores e as formas usadas nas obras originais que iremos mostrar.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-

Amaral.pdf  

7. Solicitar que as crianças coloquem o nome da obra escolhida e o nome da artista 

em sua releitura. 

https://www.youtube.com/watch?v=uE-yaW7essU  

https://www.youtube.com/watch?v=7C_iw_awiLM 

https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI  

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos psicomotores 

como por exemplo coordenação motora ampla, noção espaço-tempo, habilidade óculo-

manual e tempo de reação. 

Materiais: 

- Rolos de papel toalha; 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-Amaral.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-Amaral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uE-yaW7essU
https://www.youtube.com/watch?v=7C_iw_awiLM
https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI


- Tesoura; 

- Papel; 

- Copos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! Acesse o link. 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU 

 

English time:  

September, Friday, 18th, 2020 – Sexta-feira, 18 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos fazer a atividade do livro na página 50. 

As crianças deverão desenhar seu animal favorito. Colocando todos os detalhes que 

lembrarem. Não se esqueçam de colorir! 

Vamos falar junto com o professor qual animal eles desenharam e porquê. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 18 DE SETEMBRO  DE 2020 – SEXTA-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, Renata 

 

https://youtu.be/ovnvTCuwoIU


ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / ARTES / SOCIEDADE  

Objetivos: Aproximar as crianças de obras de artes, conhecer a vida e obra da artista 

plástica Tarsila do Amaral e realizar releitura de uma das obras de Tarsila. 

 

Atividade: Obra de Arte 

        

1. Iniciar a aula dizendo que iremos falar sobre Arte.  

2. Perguntar quem já foi ao museu, quem gosta de visitar museus. 

3. Dizer que hoje iremos conhecer um pouco sobre a artista plástica Tarsila do 

Amaral. 

4. Tarsila foi uma importante artista para o Brasil. Suas obras trazem muitas cores, 

muitas formas, pessoas e vegetação. As pessoas representam o povo brasileiro e 

a vegetação também é em homenagem ao Brasil.  

5. Mostrar os vídeos sobre Tarsila e depois solicitar que realizem a releitura de uma 

das suas obras. 

6. Enfatizar as cores e as formas usadas nas obras originais que iremos mostrar.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-

Amaral.pdf  

7. Solicitar que as crianças coloquem o nome da obra escolhida e o nome da artista 

em sua releitura. 

https://www.youtube.com/watch?v=uE-yaW7essU  

https://www.youtube.com/watch?v=7C_iw_awiLM 

https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI  

 

English time:  

September, Friday, 18th, 2020 – Sexta-feira, 18 de setembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos fazer a atividade do livro na página 50. 

As crianças deverão desenhar seu animal favorito. Colocando todos os detalhes que 

lembrarem. Não se esqueçam de colorir! 

Vamos falar junto com o professor qual animal eles desenharam e porquê. 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-Amaral.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Tarsila-do-Amaral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uE-yaW7essU
https://www.youtube.com/watch?v=7C_iw_awiLM
https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI


LIV: 

Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem! Chegamos com mais novidades para essa 

semana e muita saudade de vocês! Temos recebido muitos feedbacks com fotos e relatos 

dessas atividades sendo realizadas em família e isso nos motiva e nos aproxima nesse 

momento de distanciamentos físicos.  

Vamos falar de um sentimento que chega sem avisar? 

Qual sentimento será esse? Que chega quando menos esperamos, por coisas que as vezes 

nem imaginamos e que muitas vezes não sabemos como lidar (principalmente as crianças). 

Já descobriu? 

É sobre a Raiva que falaremos hoje.  

Nossa proposta de atividade é refletirmos um pouquinho sobre esse sentimento, quando 

ele chega, se ele é percebido, como agimos quando estamos sentindo raiva, e como podemos 

reagir. 

Assim, para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos você primeiramente 

para mostrar o vídeo da música Baião da Raiva  para a criança ouvir, dançar e brincar 

livremente como ela desejar.  

 

Segue abaixo o link do vídeo musical.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=usqv6s_-UZk&feature=youtu.be 

 

Segue a letra para vocês acompanharem: 

“Quando sinto bochecha esquentar 

E respiração acelerar 

Cabeça para de pensar 

E dá vontade de gritar 

De fugir e não voltar (2x) 

É a danada da raiva que chegou sem avisar (4x) 

Nessa hora eu preciso respirar 

Encontrar alguém pra conversar 

Ou então só pra abraçar (2x)” 

 

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? 

https://www.youtube.com/watch?v=usqv6s_-UZk&feature=youtu.be


O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Pergunte se a criança sente raiva e o que a faz sentir raiva? 

Como ela se sente quando está com raiva? 

O que ela faz quando está com raiva? 

E o que ela pode fazer para não agir com raiva? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.  

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança.  

Você também pode compartilhar o que te deixava com raiva quando era criança.  

Se julgar oportuno, peça para a criança fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Para fazer em família: Considerando as histórias da Mel que vem sendo trabalhadas no 

momento on line, a fim de reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam a 

atividade 16 do álbum de figurinhas com a figurinha de número 10.  

 

Até a próxima.  

 

 


