
 

 

 

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: 20 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-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 Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática / Sociedade 

Objetivos: 

 Conhecer a unidade de medida: Litro. 

 Construir sequência numérica de 70 a 79. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

 

Atividade: Litro / Numerais 70 

 Olá crianças! Queremos fazer uma pergunta para você pensar: Será que podemos 

medir a água, o suco, o refrigerante? Como sabemos a quantidade deles? 

 Tente responder, depois assista ao vídeo com a pró Lu respondendo essa pergunta.  

https://youtu.be/reGVdJ9f9cs  

 Depois que você assistir ao vídeo procure figuras de alimentos ou desenhe o que 

compramos ao Litro e cole no seu caderno de desenho com o título: MEDIDAS DE 

CAPACIDADE 

 Cole também no seu caderno um produto que tenha as quantidades: Litro ( L) e 

mililitro ( ml) e escreva as suas quantidades ao lado. 

 Vamos aproveitar que estamos falando de líquidos para fazer uma escala diferente 

com garrafinhas pintadas para representar a família do 70, colocando os numerais 

a baixo. Veja o modelo: https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf  

 

English time:  

October, Tuesday, 20th, 2020 – Terça-feira, 20 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos fazer a atividade do livro página 61, vamos observar o que as crianças estão 

fazendo. Parece que a menina, na primeira cena, precisa de ajuda. O que houve com ela? 

Devemos comer tanta comida não saudável? Saber se as crianças também já tiveram algum 

problema parecido com o da menina, por comer muita comida não saudável. Devemos “eating 

https://youtu.be/reGVdJ9f9cs
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf


sensibly “ (comer com moderação) qualquer alimento, principalmente os não saudáveis. 

Desenhar o sorriso na atitude correta e falar que “eating sensibly” é uma boa atitude. 

Desenhar uma face triste na atitude errada. Depois pintar as crianças de forma livre. 

 

Música:  

OBJETIVO 

Acompanhar canções com o sons de materiais como: saco plástico ou papel alumínio. 

Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores. 

Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a canção 

fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/eYNBoL_g2t0    

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática / Sociedade 

Objetivos: 

 Conhecer a unidade de medida: Litro. 

 Construir sequência numérica de 70 a 79. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

https://youtu.be/yY5cA18jY6g


 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

 

Atividade: Litro / Numerais 70 

 Olá crianças! Queremos fazer uma pergunta para você pensar: Será que podemos 

medir a água, o suco, o refrigerante? Como sabemos a quantidade deles? 

 Tente responder, depois assista ao vídeo com a pró Lu respondendo essa pergunta.  

https://youtu.be/reGVdJ9f9cs  

 Depois que você assistir ao vídeo procure figuras de alimentos ou desenhe o que 

compramos ao Litro e cole no seu caderno de desenho com o título: MEDIDAS DE 

CAPACIDADE 

 Cole também no seu caderno um produto que tenha as quantidades: Litro ( L) e 

mililitro ( ml) e escreva as suas quantidades ao lado. 

 Vamos aproveitar que estamos falando de líquidos para fazer uma escala diferente 

com garrafinhas pintadas para representar a família do 70, colocando os numerais 

a baixo. Veja o modelo: https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf  

 

English time:  

October, Tuesday, 20th, 2020 – Terça-feira, 20 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos fazer a atividade do livro página 61, vamos observar o que as crianças estão 

fazendo. Parece que a menina, na primeira cena, precisa de ajuda. O que houve com ela? 

Devemos comer tanta comida não saudável? Saber se as crianças também já tiveram algum 

problema parecido com o da menina, por comer muita comida não saudável. Devemos “eating 

sensibly “ (comer com moderação) qualquer alimento, principalmente os não saudáveis. 

Desenhar o sorriso na atitude correta e falar que “eating sensibly” é uma boa atitude. 

Desenhar uma face triste na atitude errada. Depois pintar as crianças de forma livre. 

 

 

https://youtu.be/reGVdJ9f9cs
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FAMÍLIA-DO-70.pdf


Educação Física:   

Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como 

atenção, concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores. 

 

Materiais: 

- Papelão; 

- Rolos de papel higiênico; 

- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais. 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

https://youtu.be/cIMTvxVzh8E 

  

https://youtu.be/cIMTvxVzh8E

