
 

 

 

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: 24 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer data em que se comemora no país a conscientização às leis de trânsito. 

 Conhecer e  valorizar as nomas de trânsito. 

 Pesquisar e expressar oralmente as regras sobre o trânsito de animais domésticos. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 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. 

 

Atividade: Dia do Trânsito / Regras do trânsito 

 Olá turminha! Essa semana está recheada de comemorações! Você sabia que amanhã 

é o Dia Nacional do Trânsito? E você sabe o que é trânsito? 

 

TRÂNSITO É A UTILIZAÇÃO DAS VIAS POR PESSOAS, VEÍCULOS E 

ANIMAIS, PARA CIRCULAÇÃO, PARADA, ESTACIONAMENTO E OPERAÇÃO DE 

CARGA E DESCARGA. OU SEJA, QUANDO VOCÊ ESTÁ NO CARRO, NO ÔNIBUS, 

ATRAVESSANDO A RUA OU ESPERANDO O SEMÁFORO ABRIR, VOCÊ ESTÁ 

NO TRÂNSITO. 

 

 No trânsito as pessoas precisam prestar bem atenção aos lugares por onde passam 

se estiverem caminhando ou utilizando algum veículo para não sofrer ou causar 

acidentes. Por isso, existem combinados, ou seja, regras de trânsito para que todos 

obedeçam evitando que corram perigo nas ruas.  

 Vamos conhecer algumas regras de trânsito?  

 Agora, vamos responder as atividades do livro Prosinha 1, fichas 75, 76 e 77. 

 Depois de tantas descobertas sobre o trânsito, vamos fazer uma pesquisa nos  links 

para responder como os bichinhos de estimação podem andar no trânsito se estiver 

passeando de carro ou a pé? 

 Compartilhe suas descobertas com a pró na aula online e construam  juntos as regras 

de trânsito dos bichinhos de estimação.  
 

1. MUNDO BITA – TRÂNSITO        https://youtu.be/f8V_ZmOysNo  

2. POR QUE EXISTE SEMÁFORO    https://youtu.be/D4UrAoOMUZ0  

3. SEGURANÇA NO TRÂNSITO       https://youtu.be/1ntk268YKks  

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo
https://youtu.be/D4UrAoOMUZ0
https://youtu.be/1ntk268YKks


English time: 

September, Thursday, 24th, 2020 – Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 

Good Morning! 

Hoje vamos começar assistindo ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-

8XU0 

Depois vamos abrir o livro na página 55 e colorir os círculos dos animais. 

Aqueles que podem ser PETS (de estimação) vamos colorir de BLUE (Azul). 

E os animais que não são PETS (de estimação) vamos colorir de RED (Vermelho). 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem / Sociedade 

Objetivos:  

 Conhecer data em que se comemora no país a conscientização às leis de trânsito. 

 Conhecer e  valorizar as nomas de trânsito. 

 Pesquisar e expressar oralmente as regras sobre o trânsito de animais domésticos. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 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. 

 

Atividade: Dia do Trânsito / Regras do trânsito 

 Olá turminha! Essa semana está recheada de comemorações! Você sabia que amanhã 

é o Dia Nacional do Trânsito? E você sabe o que é trânsito? 

 

TRÂNSITO É A UTILIZAÇÃO DAS VIAS POR PESSOAS, VEÍCULOS E 

ANIMAIS, PARA CIRCULAÇÃO, PARADA, ESTACIONAMENTO E OPERAÇÃO DE 

CARGA E DESCARGA. OU SEJA, QUANDO VOCÊ ESTÁ NO CARRO, NO ÔNIBUS, 

ATRAVESSANDO A RUA OU ESPERANDO O SEMÁFORO ABRIR, VOCÊ ESTÁ 

NO TRÂNSITO. 

 

 No trânsito as pessoas precisam prestar bem atenção aos lugares por onde passam 

se estiverem caminhando ou utilizando algum veículo para não sofrer ou causar 

acidentes. Por isso, existem combinados, ou seja, regras de trânsito para que todos 

obedeçam evitando que corram perigo nas ruas.  

 Vamos conhecer algumas regras de trânsito?  

 Agora, vamos responder as atividades do livro Prosinha 1, fichas 75, 76 e 77. 

 Depois de tantas descobertas sobre o trânsito, vamos fazer uma pesquisa nos  links 

para responder como os bichinhos de estimação podem andar no trânsito se estiver 

passeando de carro ou a pé? 

 Compartilhe suas descobertas com a pró na aula online e construam  juntos as regras 

de trânsito dos bichinhos de estimação.  
 

1. MUNDO BITA – TRÂNSITO        https://youtu.be/f8V_ZmOysNo  

2. POR QUE EXISTE SEMÁFORO    https://youtu.be/D4UrAoOMUZ0  

3. SEGURANÇA NO TRÂNSITO       https://youtu.be/1ntk268YKks  

 

English time: 

September, Thursday, 24th, 2020 – Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 

Good Morning! 

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo
https://youtu.be/D4UrAoOMUZ0
https://youtu.be/1ntk268YKks


Hoje vamos começar assistindo ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-

8XU0 

Depois vamos abrir o livro na página 55 e colorir os círculos dos animais. 

Aqueles que podem ser PETS (de estimação) vamos colorir de BLUE (Azul). 

E os animais que não são PETS (de estimação) vamos colorir de RED (Vermelho). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

