
 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  

 
 

 
FELICIDADE É VIVER  

NA SUA COMPANHIA. 

FELICIDADE É ESTAR CONTIGO TODO DIA. 

FELICIDADE É SENTIR O CHEIRO DESSA FLOR. 

FELICIDADE É SABER QUE TENHO O SEU AMOR. 

                                              SEU JORGE 

 

 

Olá turminha! Que saudade! Vamos recomeçar com um belo sorriso no rosto, muita 

alegria e o coração cheio de amor para ajudarmos uns aos outros!   

                                                                         BOA SEMANA! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 19 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 – Prós Rosana, Renata LIV, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Renata LIV  



ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM/ARTES 

Objetivos:  

 Conhecer e ler palavras com GR e BR, fazendo registros das mesmas. 

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado das letras V, M e N 

em cursivo.  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 

Atividade: Trilha de palavras / letra cursiva: V, N, M 

 Olá crianças! Para iniciar a nossa aula, vamos brincar de trilha? Siga os passos: 

1. Desenhe uma trilha numa folha de papel, escreva as palavras dentro dessa trilha 

(https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-

Br-e-Gr.pdf):  

BRANCO – GRADE – ABRAÇO – GRITO – BREJO – GRAVATA - BRONCA- 

GRANDE – BRILHO – GRITA – BROTO -  GRELHA  

2. Faça um saquinho cheio de papéis escrito BR e GR. 

3. Sorteie o papelzinho, se sair BR, por exemplo, você irá pintar a primeira 

palavrinha que tiver BR na trilha, sorteia de novo, se sair GR, pinta a próxima, 

seguindo sempre a sequência.  

 Agora, vamos fazer uma arte bem linda com as letrinhas de hoje? Vamos ver a pró 

Lu fazendo arte, depois é a sua vez! 

https://youtu.be/p71cGPxCxcE 

 

English time:  

October, Monday, 19th, 2020 – Segunda-feira, 19 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Pôr a canção  Travel song (https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU), lembrar 

como foram os feriados. Vocês viajaram, ficaram em casa, brincaram muito?  

Desenhar o que fizeram nos feriados e lembrar quais foram esses feriados que passaram.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-Br-e-Gr.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-Br-e-Gr.pdf
https://youtu.be/p71cGPxCxcE
https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU


Momento LIV:  

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esperamos que tenham aproveitado bem esse momento de recesso das crianças. Criar 

memórias afetivas é fundamental para o desenvolvimento delas.  

Nesta semana, convidamos vocês para construírem um cartaz junto com as crianças (pode 

unir folhas de ofício, folhas de caderno, usar uma cartolina ou qualquer outro material 

disponível). Neste cartaz vocês contarão através de imagens (desenhos feitos pelas 

crianças, fotos ou imagens recortadas) as pequenas e grandes alegrias destas férias, como 

por exemplo: o dia na praia, o presente que ganhou no dia das crianças, o almoço em família, 

a contação de histórias antes de dormir, o filme ou desenho que assistiram juntos, entre 

outros. Busquem destacar com eles os momentos positivos e considerem que as alegrias 

estão presentes não só nos momentos grandiosos, mas também nos mais simples, como um 

café da manhã compartilhado em família ou um abraço afetuoso antes de dormir.  

Assim, embaixo de cada imagem destaque a emoção presente naquele momento (amor, 

alegria, contentamento, calma, medo, entre outras)  

Se puder, compartilhe este trabalho com a gente aqui no Google Classroom. Vamos adorar 

ver a produção de vocês.  

 

Para contextualizar com a atividade segue abaixo o vídeo musical das pequenas alegrias. 

Aproveite para cantar e dançar com eles.  

 

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

 

 Até a próxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 19 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, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM/ARTES 

Objetivos:  

 Conhecer e ler palavras com GR e BR, fazendo registros das mesmas. 

 Desenvolver a coordenação motora fina, realizando o traçado das letras V, M e N 

em cursivo.  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 

Atividade: Trilha de palavras / letra cursiva: V, N, M 

 Olá crianças! Para iniciar a nossa aula, vamos brincar de trilha? Siga os passos: 

1. Desenhe uma trilha numa folha de papel, escreva as palavras dentro dessa trilha 

(https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-

Br-e-Gr.pdf):  

BRANCO – GRADE – ABRAÇO – GRITO – BREJO – GRAVATA - BRONCA- 

GRANDE – BRILHO – GRITA – BROTO -  GRELHA  

2. Faça um saquinho cheio de papéis escrito BR e GR. 

3. Sorteie o papelzinho, se sair BR, por exemplo, você irá pintar a primeira 

palavrinha que tiver BR na trilha, sorteia de novo, se sair GR, pinta a próxima, 

seguindo sempre a sequência.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-Br-e-Gr.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-com-Br-e-Gr.pdf


 Agora, vamos fazer uma arte bem linda com as letrinhas de hoje? Vamos ver a pró 

Lu fazendo arte, depois é a sua vez! 

https://youtu.be/p71cGPxCxcE 

 

English time:  

October, Monday, 19th, 2020 – Segunda-feira, 19 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Pôr a canção  Travel song (https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU), lembrar 

como foram os feriados. Vocês viajaram, ficaram em casa, brincaram muito?  

Desenhar o que fizeram nos feriados e lembrar quais foram esses feriados que passaram.  

 

Teatro:  

Oi! Que saudade de vocês! Como foi o recesso? Brincaram bastante? Pois hoje revelarei 

um segredo! Ahahaha!  No vídeo de hoje mostro a minha transformação em boneca Emília! 

Sim... Vocês acertaram! Pró Cami era Emília e Emília era Pró Cami! Assistam esta super 

transformação no vídeo e se divirtam!   

 

CONVOCAÇÃO GERAL:  

Hoje no nosso encontro on-line iremos conhecer uma história chamada “Loja de 

Brinquedos” e iremos iniciar a criação de personagens para um teatrinho que iremos fazer 

dessa história no dia 9 e 11 de Novembro, aqui mesmo, na nossa aulinha de teatro on–line. 

Vocês topam se transformar em bonecos e bonecas dessa Loja?  

Pró Cami para se transformar na boneca de pano Emília precisou de quê?  

Ahá! Pois agora é com vocês! Vamos pensar em que boneco ou boneca cada um gostaria de 

ser...  E aos poucos criaremos estes personagens... Qual você escolherá? 

Será algum personagem de boneca e boneco que já existe? Ou será algum inventado, criado 

por vocês... Tudo irá valer! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s 

https://youtu.be/p71cGPxCxcE
https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU
https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s

