
 

 

 

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: 05 DE OUTUBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 - Pró Rosana e Natália 

Sala do G5B - Pró Daniela e Natália 

 

Hoje será o dia do brinquedo. Pegue seu brinquedo preferido e venha se 

divertir! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Objetivos: Identificar palavras com FR, realizar pseudoleitura dessas palavras, construir 

lista de palavras e compartilhar com os coleguinhas seu brinquedo preferido. 

Atividade: Palavras com R intercalado e aniversário do brinquedo. 

1.  Iniciar a aula com muita alegria e dizer que nessa semana teremos momentos de 

muita diversão para comemorar o dia da criança. 

2. Deixar que as crianças mostrem seus brinquedos e falem um pouco sobre o seu 

brinquedo preferido. 

3. Mostrar o vídeo do Bita que fala sobre compartilhar.  

4. Fazer o desenho do seu brinquedo preferido e colocar o nome. 

5. Cantar parabéns para o brinquedo preferido e dizer que hoje o brinquedo também 

irá assistir aula. Será o nosso convidado. Após a recreação, iniciar a atividade do 

dia. Dizer que iremos conhecer palavras com FR . Apresentar o vídeo. 



6. Mostrar as palavras que estão no Word e solicitar que tentem realizar a leitura. 

 

 

 

 

7. Logo após, solicitar que escrevam no caderno de pauta, essas palavras e ao final, 

circular o encontro consonantal FR das palavras. 

8. Título da atividade:  Palavras com FR.  

9. Ao final da aula, recrear a turma com uma história. 

10. https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI  

11. https://www.youtube.com/watch?v=W3VXedk0TXY&t=140s  

12. https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA  

13. https://www.youtube.com/watch?v=GoQJx2wSQyw  

14. https://www.youtube.com/watch?v=mLC9_lS3C5Y  

 

English time: 

October, Monday, 05th, 2020 -  Segunda-feira 05 de Outubro de 2020. 

Good Morning! 

Semana passada vimos o som que as letras S e H formam juntas né. Vimos as palavras 

SHEEP, SHOES, SHIRT, SHAMPOO entre outras  

Hoje vamos ver como fica o som se juntarmos as letras C e H. Vamos assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

Depois no caderno de desenho ou em uma folha de papel vamos escolher duas palavras, 

escrever e desenhar ok. 

 

1. FRANGO  

2. FREVO  

3. FRIO 

4. FROTA  

5. FRUTA  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI
https://www.youtube.com/watch?v=W3VXedk0TXY&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA
https://www.youtube.com/watch?v=GoQJx2wSQyw
https://www.youtube.com/watch?v=mLC9_lS3C5Y
https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4


Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia, pinte 

seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso para 

se alegrar e divertir. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 

 

Hoje será o dia do brinquedo. Pegue seu brinquedo preferido e venha se 

divertir! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Objetivos: Identificar palavras com FR, realizar pseudoleitura dessas palavras, construir 

lista de palavras e compartilhar com os coleguinhas seu brinquedo preferido. 

Atividade: Palavras com R intercalado e aniversário do brinquedo. 

1.  Iniciar a aula com muita alegria e dizer que nessa semana teremos momentos de 

muita diversão para comemorar o dia da criança. 

2. Deixar que as crianças mostrem seus brinquedos e falem um pouco sobre o seu 

brinquedo preferido. 



3. Mostrar o vídeo do Bita que fala sobre compartilhar.  

4. Fazer o desenho do seu brinquedo preferido e colocar o nome. 

5. Cantar parabéns para o brinquedo preferido e dizer que hoje o brinquedo também 

irá assistir aula. Será o nosso convidado. Após a recreação, iniciar a atividade do 

dia. Dizer que iremos conhecer palavras com FR. Apresentar o vídeo. 

6. Mostrar as palavras que estão no Word e solicitar que tentem realizar a leitura. 

 

 

 

 

7. Logo após, solicitar que escrevam no caderno de pauta, essas palavras e ao final, 

circular o encontro consonantal FR das palavras. 

8. Título da atividade:  Palavras com FR.  

9. Ao final da aula, recrear a turma com uma história. 

10. https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI  

11. https://www.youtube.com/watch?v=W3VXedk0TXY&t=140s  

12. https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA  

13. https://www.youtube.com/watch?v=GoQJx2wSQyw  

14. https://www.youtube.com/watch?v=mLC9_lS3C5Y  

 

English time: 

October, Monday, 05th, 2020 - Segunda-feira 05 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Semana passada vimos o som que as letras S e H formam juntas né. Vimos as palavras 

SHEEP, SHOES, SHIRT, SHAMPOO entre outras  

1. FRANGO  
2. FREVO  
3. FRIO 
4. FROTA  
5. FRUTA  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI
https://www.youtube.com/watch?v=W3VXedk0TXY&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA
https://www.youtube.com/watch?v=GoQJx2wSQyw
https://www.youtube.com/watch?v=mLC9_lS3C5Y


Hoje vamos ver como fica o som se juntarmos as letras C e H. Vamos assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

Depois no caderno de desenho ou em uma folha de papel vamos escolher duas palavras, 

escrever e desenhar ok. 

 

Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia, pinte 

seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso para 

se alegrar e divertir. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4

