
 

 

 

 

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: 29 DE SETEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 Objetivos:  

 Relacionar número às suas respectivas quantidades.  
 Reconhecer os nomes dos números e associá-los corretamente ao seu respectivo 

símbolo numérico; 
 Sistematizar formas de registro de quantidades; 
 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 

Atividade: Sequência Numérica 60 a 69 

 Oi pessoal! Que tal aprendermos mais uma família dos número. Já aprendemos 

até 59. Será que vocês lembram? Vou mostrar as cartelas e vocês contam tá? E 

qual numeral vem depois dos 59? Isso é o 60. Atividade Word (tabelas) 

 E dando sequência aos nossos estudos, vamos hoje, a família do 60. Para isso 

vamos fazer uma atividades. Acesse o link: 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf  

 Pegue seu caderno de pauta, pois irá precisar dele.  

 Não esqueçam de colocar a data e o título. 

 

 

DATA: 29 / 9 / 2020 

FAMÍLIA DO 60 

 

  Agora, escreva a sequência correta da família do 60 no seu caderno. Não esqueça 

de separar os numerais com um tracinho. 

 Vamos nos divertir bastante com os numerais! Acessem o Link:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/ 

 

English time:  

September, Tuesday, 29th , 2020  -  Terça-feira, 29 de setembro de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “pencil holder”. 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/


Podemos fazer esse porta lápis para colocar nosso material ou até presentear alguém 

da nossa família. 

Vocês também podem utilizar outros tipos de papel ou colorir e enfeitar como 

imaginarem. 

 

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/yY5cA18jY6g 

Vamos apreciar esta canção gravada apenas com sons do corpo, e um saco plástico. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel 

 

 

 

 

https://youtu.be/yY5cA18jY6g


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 Objetivos:  

 Relacionar número às suas respectivas quantidades.  
 Reconhecer os nomes dos números e associá-los corretamente ao seu respectivo 

símbolo numérico; 
 Sistematizar formas de registro de quantidades; 
 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 

Atividade: Sequência Numérica 60 a 69 

 Oi pessoal! Que tal aprendermos mais uma família dos número. Já aprendemos 

até 59. Será que vocês lembram? Vou mostrar as cartelas e vocês contam tá? E 

qual numeral vem depois dos 59? Isso é o 60. Atividade Word (tabelas) 

 E dando sequência aos nossos estudos, vamos hoje, a família do 60. Para isso 

vamos fazer uma atividades. Acesse o link: 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf  

 Pegue seu caderno de pauta, pois irá precisar dele.  

 Não esqueçam de colocar a data e o título. 

 

 

DATA: 29 / 9 / 2020 

FAMÍLIA DO 60 

 

  Agora, escreva a sequência correta da família do 60 no seu caderno. Não esqueça 

de separar os numerais com um tracinho. 

 Vamos nos divertir bastante com os numerais! Acessem o Link:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/ 

 

English time:  

September, Tuesday, 29th , 2020  -  Terça-feira, 29 de setembro de 2020. 

Good Morning!! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um “pencil holder”. 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/ATIVIDADE-DE-MATEMÁTICA.pdf
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/


Podemos fazer esse porta lápis para colocar nosso material ou até presentear alguém 

da nossa família. 

Vocês também podem utilizar outros tipos de papel ou colorir e enfeitar como 

imaginarem. 

 

 

Educação Física:  

Objetivo: 

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

psicomotores destreza e a coordenação óculo-manual,  

 

Materiais: 

- Baldes, bacias, garrafas ou latas; 

- Saco plástico grande; 

- Bolinhas de papel ou meias. 

Espero que goste e se divirta bastante! Acesse o link. https://youtu.be/Fnn-fLkT9xk 

 

 

 

https://youtu.be/Fnn-fLkT9xk

