
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: 08 DE OUTUBRO DE 2020 – QUINTA-FEIRA 
 

Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês! 

Vista sua farda, enfeite o carro, traga 

balões coloridos, cartazes e faça um 

cabelo bem maluco e divertido. Leve sua 

alegria, façam o uso da máscara facial, 

utilize o álcool gel se necessário, e 

venha para a aventura na escola Mendel 

Vilas! Estamos com saudades! 

 

Ah, preste atenção às dicas importantes para garantir sua participação! 

Quando chegar ... A diversão vai rolar, não desça do carro, pois a brincadeira é a 

interação, por meio do aceno, das palmas, do troféu joinha (fazendo legal), para as 

surpresas que aguarda você e sua família no nosso Drive Thru. 

Para fazer em família e se divertir. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA / MATEMÁTICA E LINGUAGEM  

Objetivos: Realizar leitura fílmica e produzir desenho sobre o filme que assistiu e 

recreação com jogo da memória.  

Atividade: Filme  

1. Escolha um filme para assistir e, depois, produza um lindo desenho da parte do filme 

que você mais gostou. 

2. A sua pró ficará muito feliz se você postar o desenho no classroom. 

3. Não esqueça de escrever o nome do filme escolhido. 

 

 

 

 



Segue ideia de joguinhos para vocês aproveitarem para brincar no recesso. 

LABIRINTO: Será que você consegue guiar o carro para sair do labirinto? Vamos tentar? 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/12-labirinto-carro.php 

 

LIGA-PONTOS: Agora você vai clicar na sequência correta dos números para ver o que 

vai formar. 

https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/ 

 

SERPENTE DO ALFABETO: Você vai precisar de muita atenção para levar a serpente 

às letras do alfabeto na ordem correta. Vamos lá? 

https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=por

tuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm 

 

English time: 

October, Thursday, 08st, 2020 - Quinta-feira, 08 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir um vídeo e fazer uma brincadeira com a Teacher Nati!! Espero que 

vocês se divirtam e aproveitem o recesso. Brinquem, descansem bastante e logo logo 

estaremos de volta! 

Um grande beijo! 

 

BOM RECESSO! DESCANSEM PARA VOLTARMOS AINDA MAIS DESEJOSOS PARA 

APRENDER AINDA MAIS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/12-labirinto-carro.php
https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2020 – QUINTA-FEIRA 
 

Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês! 

Vista sua farda, enfeite o carro, traga 

balões coloridos, cartazes e faça um 

cabelo bem maluco e divertido. Leve sua 

alegria, façam o uso da máscara facial, 

utilize o álcool gel se necessário, e 

venha para a aventura na escola Mendel 

Vilas! Estamos com saudades! 

 

Ah, preste atenção às dicas importantes para garantir sua participação! 

Quando chegar ... A diversão vai rolar, não desça do carro, pois a brincadeira é a 

interação, por meio do aceno, das palmas, do troféu joinha (fazendo legal), para as 

surpresas que aguarda você e sua família no nosso Drive Thru. 

Para fazer em família e se divertir. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA / MATEMÁTICA E LINGUAGEM  

Objetivos: Realizar leitura fílmica e produzir desenho sobre o filme que assistiu e 

recreação com jogo da memória.  

Atividade: Filme  

1. Escolha um filme para assistir e, depois, produza um lindo desenho da parte do filme 

que você mais gostou. 

2. A sua pró ficará muito feliz se você postar o desenho no classroom. 

3. Não esqueça de escrever o nome do filme escolhido. 

 

 

 

 



Segue ideia de joguinhos para vocês aproveitarem para brincar no recesso. 

LABIRINTO: Será que você consegue guiar o carro para sair do labirinto? Vamos tentar? 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/12-labirinto-carro.php 

 

LIGA-PONTOS: Agora você vai clicar na sequência correta dos números para ver o que 

vai formar. 

https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/ 

 

SERPENTE DO ALFABETO: Você vai precisar de muita atenção para levar a serpente 

às letras do alfabeto na ordem correta. Vamos lá? 

https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=por

tuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm 

 

English time: 

October, Thursday, 08st, 2020 - Quinta-feira, 08 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir um vídeo e fazer uma brincadeira com a Teacher Nati!! Espero que 

vocês se divirtam e aproveitem o recesso. Brinquem, descansem bastante e logo logo 

estaremos de volta! 

Um grande beijo! 

 

BOM RECESSO! DESCANSEM PARA VOLTARMOS AINDA MAIS DESEJOSOS PARA 

APRENDER AINDA MAIS!! 

 

https://www.jogosgratisparacriancas.com/labirintos/12-labirinto-carro.php
https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm

