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: 02 DE OUTUBRO 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 Oral e Escrita
Objetivos:


Valorizar a leitura como fonte de prazer e entretenimento.



Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.



Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de
palavras e/ou textos, por meio da escrita espontânea.




Desenvolver e aprimorar a leitura e a escrita;



Memorizar a escrita convencional das palavras;



Reconhecer as diferenças escritas e sonoras das palavras.

Atividade: Leitura e Escrita


Gente, Hoje é sexta-feira, e é dia de Ciranda, dia de história. Que legal, não é
mesmo? Vamos relembrar um pouco dos contos que já conhecemos? Existem
alguns dessas história que vocês mais gostaram de ouvir? Então, vamos pegar
nosso Livro Prosinha 2 (rosa) FICHA 153, para escrever o nome dessas histórias.



Algumas dessas histórias viram filmes. Qual vocês mais gostaram de assistir?
Anotar num arquivo do Word para ver quais os quatro mais preferidos. Pedir que
as crianças escrevam e depois desse 4 escolhidos vamos fazer a votação no livro.



Propor às crianças fazer um reconto do vencedor, durante a próxima semana.



No final da aula avisar às crianças sobre a ciranda no Power Point. A Pró fez
uma história da ciranda para eles fazerem a leitura. Power Point do PATO E O
SAPO.

PARA A NOSSA CIRANDA DO FIM DE SEMANA:
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/O-PATO-E-O-SAPO02.10.pdf
Dica:
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/

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

English time:
October, Friday, 02sd, 2020 - Sexta feira, 02 de outubro de 2020.
Let´s play a game!!
Vamos abrir o livro na página 58. Temos a tabela do jogo e precisaremos de dados.
Caso as crianças não tenha dados é possível baixar o aplicativo no celular. Basta ir na
loja de aplicativos e escrever “dados”. Escolher o programa e baixar.
O jogo é bem legal! Primeiro jogamos o dado para os números na vertical e em seguida
jogamos o dado, novamente, para os números na horizontal. Colocar o dedo na junção
dos dois números e falar em Inglês o que é a imagem sorteada.
Ganha o jogo quem acertar mais vezes.

BOM FIM DE SEMANA!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 02 DE OUTUBRO 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

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem Oral e Escrita
Objetivos:


Valorizar a leitura como fonte de prazer e entretenimento.



Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.



Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de
palavras e/ou textos, por meio da escrita espontânea.




Desenvolver e aprimorar a leitura e a escrita;



Memorizar a escrita convencional das palavras;



Reconhecer as diferenças escritas e sonoras das palavras.

Atividade: Leitura e Escrita


Gente, Hoje é sexta-feira, e é dia de Ciranda, dia de história. Que legal, não é
mesmo? Vamos relembrar um pouco dos contos que já conhecemos? Existem
alguns dessas história que vocês mais gostaram de ouvir? Então, vamos pegar
nosso Livro Prosinha 2 (rosa) FICHA 153, para escrever o nome dessas histórias.



Algumas dessas histórias viram filmes. Qual vocês mais gostaram de assistir?
Anotar num arquivo do Word para ver quais os quatro mais preferidos. Pedir que
as crianças escrevam e depois desse 4 escolhidos vamos fazer a votação no livro.



Propor às crianças fazer um reconto do vencedor, durante a próxima semana.



No final da aula avisar às crianças sobre a ciranda no Power Point. A Pró fez
uma história da ciranda para eles fazerem a leitura. Power Point do PATO E O
SAPO.

PARA A NOSSA CIRANDA DO FIM DE SEMANA:
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/O-PATO-E-O-SAPO02.10.pdf
Dica:
http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/

English time:
October, Friday, 02sd, 2020 - Sexta feira, 02 de outubro de 2020.
Let´s play a game!!
Vamos abrir o livro na página 58. Temos a tabela do jogo e precisaremos de dados.
Caso as crianças não tenha dados é possível baixar o aplicativo no celular. Basta ir na
loja de aplicativos e escrever “dados”. Escolher o programa e baixar.
O jogo é bem legal! Primeiro jogamos o dado para os números na vertical e em seguida
jogamos o dado, novamente, para os números na horizontal. Colocar o dedo na junção
dos dois números e falar em Inglês o que é a imagem sorteada.
Ganha o jogo quem acertar mais vezes.

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.

BOM FIM DE SEMANA!!

