RECADINHO ESPECIAL

É BOM SER CRIANÇA
TER DE TODOS ATENÇÃO
DA MAMÃE, CARINHO
DO PAPAI, A PROTEÇÃO
É TÃO BOM SE DIVERTIR
E NÃO TER QUE TRABALHAR
SÓ COMER, CRESCER, DORMIR, BRINCAR...
Toquinho.

Oi crianças lindas do meu coração!
Preparamos para essa semana, alguns momentos bem legais para vocês!
Pois no dia 12 de outubro, comemoramos o dia das crianças.
Também gostaríamos de dizer, que iremos ficar um tempinho sem nos ver, teremos um
pequeno recesso, mas logo, logo voltaremos para novas aprendizagens!
Beijos já com saudades, da sua pró.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B
DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro on-line:
8h ás 9h
Sala do G5A / B Pró Rosana e pró Daniela

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE / ARTES / LINGUAGEM
Objetivos: Recreação com contação de história, relembrar a ideia de inteiro e metade,
ampliar o conhecimento sobre sistema monetário, conhecer o movimento
mandão da letra L cursiva e exercitar a escrita da letra cursiva.

Atividade: Letra cursiva, sistema monetário e desenhos.
1. Iniciar a aula informando que ao final da aula, teremos um momento de contação de

história com a mãe de Maria Luíza (aluna do G5B).
2. Dizer que nas histórias infantis, temos muitas personagens... Perguntar a cada

criança sobre a fantasia que está vestida.
3. Perguntar de qual personagem elas gostam mais...pode ser personagens de histórias

ou filmes.
4. Perguntar quem gosta de ir ao cinema.
5. Solicitar que desenhem uma personagem de filme ou história que mais gosta.
6. Após, realizar as atividades do Prosinha volume II.
7. Explorar as possibilidades que sugere as fichas 154 e 155.
8. Falar sobre as cédulas e as moedas que aparecem na imagem.
9. Relembrar a ideia de inteiro e metade.
10. Logo após, falar sobre a letra L cursiva e seu movimento mandão. Mostrar o vídeo e

solicitar que grafem no caderno de pauta as letras (L, e, b, f, h e K ) na forma
cursiva.
11. Acesse o link para a video aula de Pró Dani - https://youtu.be/JYVGvK7NXWk

12. Organizar as crianças para a contação de história. (Seguir as orientações da

coordenação)

English time:
September, Wednesday, 30th, 2020 – Quarta-feira, 30 de setembro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos assistir o vídeo com a Teacher Nati contando uma história e fazer juntas a
página 60 do nosso livro.

A magia é a palavra para nossa imaginação!
Às 9 horas clique no link do chat ou do mural para irmos
para o auditório e apreciar uma linda história.
Hoje é dia de Contação de História!
Para estreitarmos esta proposta, se possível, conecte
seu aparelho digital ao monitor da televisão e altere seu
layout para barra lateral, deixe os microfones
desabilitados (desligados) e não esqueçam aquela pipoca
e suco delicioso para o deleite da contação de história
com a família e amigos!
Amanhã vai ser bem divertido, oba! Drive Thru no Colégio!
O Colégio estará preparado para ver você e sua família.
Faça cartazes, leve balões coloridos, enfeite o carro que a surpresa será grande.
Estamos esperando por vocês. Venha se alegrar, receber um grande sorriso e diminuir
a saudade!
Peça a mamãe que faça um cabelo maluco, colorido e divertido.
Não esqueça: use o uniforme, máscara, leve álcool e garrafinha de água. Estarei te
esperando muito ansiosa!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email 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: SOCIEDADE / ARTES / LINGUAGEM
Objetivos: Recreação com contação de história, relembrar a ideia de inteiro e metade,
ampliar o conhecimento sobre sistema monetário, conhecer o movimento
mandão da letra L cursiva e exercitar a escrita da letra cursiva.

Atividade: Letra cursiva, sistema monetário e desenhos.
1. Iniciar a aula informando que ao final da aula, teremos um momento de contação de

história com a mãe de Maria Luíza (aluna do G5B).
2. Dizer que nas histórias infantis, temos muitas personagens... Perguntar a cada

criança sobre a fantasia que está vestida.
3. Perguntar de qual personagem elas gostam mais...pode ser personagens de histórias

ou filmes.
4. Perguntar quem gosta de ir ao cinema.
5. Solicitar que desenhem uma personagem de filme ou história que mais gosta.
6. Após, realizar as atividades do Prosinha volume II.
7. Explorar as possibilidades que sugere as fichas 154 e 155.
8. Falar sobre as cédulas e as moedas que aparecem na imagem.
9. Relembrar a ideia de inteiro e metade.
10. Logo após, falar sobre a letra L cursiva e seu movimento mandão. Mostrar o vídeo e

solicitar que grafem no caderno de pauta as letras (L, e, b, f, h e K ) na forma
cursiva.
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11. Organizar as crianças para a contação de história. (Seguir as orientações da

coordenação)

English time:
September, Wednesday, 30th, 2020 – Quarta-feira, 30 de setembro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos assistir o vídeo com a Teacher Nati contando uma história e fazer juntas a
página 60 do nosso livro.

A magia é a palavra para nossa imaginação!
Às 9 horas clique no link do chat ou do mural para irmos
para o auditório e apreciar uma linda história.
Hoje é dia de Contação de História!
Para estreitarmos esta proposta, se possível, conecte
seu aparelho digital ao monitor da televisão e altere seu
layout para barra lateral, deixe os microfones
desabilitados (desligados) e não esqueçam aquela pipoca
e suco delicioso para o deleite da contação de história
com a família e amigos!
Amanhã vai ser bem divertido, oba! Drive Thru no Colégio!
O Colégio estará preparado para ver você e sua família.
Faça cartazes, leve balões coloridos, enfeite o carro que a surpresa será grande.
Estamos esperando por vocês. Venha se alegrar, receber um grande sorriso e diminuir
a saudade!
Peça a mamãe que faça um cabelo maluco, colorido e divertido.
Não esqueça: use o uniforme, máscara, leve álcool e garrafinha de água. Estarei te
esperando muito ansiosa!

