
 

RECADINHO ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crianças lindas do meu coração! 

 Iniciamos mais uma semana e preparamos várias atividades para 

proporcionar à vocês, momentos de aprendizado e muita diversão. 

 Aguardo vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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 ORAL E ESCRITA 

Objetivos: Ampliar a consciência fonológica, realizar leitura e escrita de pequenas 

palavras. 

Atividade: Ditado de pequenas palavras 

1. Falar para a turma que iremos realizar um ditado de palavras, mas antes, cada 

criança deverá ler algumas palavras. 

2. Explicar que as palavras estão com cada silaba com uma cor diferente, para que 

as crianças leiam e percebam o som de cada silaba, e ao final, junte tudo e fale a 

palavra completa  

3. Mostrar no Word algumas palavras e solicitar que uma criança por vez, realize a 

leitura de uma palavra.   

4. Depois a pró deverá solicitar que peguem o caderno de pauta e organizem o 

cabeçalho e o título que será: Ditado de palavras. 

5. A pró deverá escolher seis palavras para que as crianças escrevam no caderno. 

6. Entonar a voz para que as crianças percebam o som de cada silaba pronunciada 

pela pró. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=okrO_GN_QCk  

 

English time:  

November, Monday, 23th, 2020 -  Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. 

Good Morning, 

Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa. 

Vamos ver que som forma as letras OO juntas? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI 

E vamos escolher duas palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=okrO_GN_QCk
https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI


Momento LIV:  

Olá família, Como vocês estão? 

Já estamos finalizando o mês e partindo para o último mês do ano.  

Esta semana o LIV em casa abordará uma emoção tão avassaladora que é capaz dos atos 

mais belos e sublimes da humanidade: o amor. Isso mesmo. O amor é um sentimento que 

está presente na essência de todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por 

ele. Como é bom sentir amor, amar e ser amado, não é mesmo?  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo 

algumas sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. O que é melhor ter amigos ou ser amigo? Por quê? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, 

faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma 

de amor.   

Para expandir em família: 

Que tal fazer uma cartinha de gratidão para um grande amigo seu? 

Com a ajuda de sua família escreva para seu amigo agradecendo por sua amizade. Caso 

não queira escrever pode ser feito também um desenho.  

Depois ligue para ele, e leia a carta ou mostre o seu desenho.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom esta experiência.  

Vamos adorar receber! 

Para fazer em família 

https://www.youtube.com/watch?v=QrLol_VD0_4


Considerando as histórias da Mel que vem sendo trabalhadas no momento on line, a fim 

de reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam a atividade 17 do álbum 

de figurinhas e a atividade 18 com a figurinha de número 11.  

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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 ORAL E ESCRITA 

Objetivos: Ampliar a consciência fonológica, realizar leitura e escrita de pequenas 

palavras. 

Atividade: Ditado de pequenas palavras 

1. Falar para a turma que iremos realizar um ditado de palavras, mas antes, cada 

criança deverá ler algumas palavras. 

2. Explicar que as palavras estão com cada silaba com uma cor diferente, para que 

as crianças leiam e percebam o som de cada silaba, e ao final, junte tudo e fale a 

palavra completa  

3. Mostrar no Word algumas palavras e solicitar que uma criança por vez, realize a 

leitura de uma palavra.   

4. Depois a pró deverá solicitar que peguem o caderno de pauta e organizem o 

cabeçalho e o título que será: Ditado de palavras. 

5. A pró deverá escolher seis palavras para que as crianças escrevam no caderno. 



6. Entonar a voz para que as crianças percebam o som de cada silaba pronunciada 

pela pró. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=okrO_GN_QCk  

 

English time:  

November, Monday, 23th, 2020 -  Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. 

Good Morning, 

Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa. 

Vamos ver que som forma as letras OO juntas? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI 

E vamos escolher duas palavras para escrever e fazer o desenho ok. 

 

Teatro:  

QUE COMECEM OS ENSAIOS! 

Convocação Geral! Convocação Geral! Nossos ensaios para o TEATRO “A BELA 

BORBOLETA” começam hoje! 

Atenção, Concentração! E Vamos lá! Com alegria e animação! Escuta e dedicação! 

YUPI!!!!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=okrO_GN_QCk
https://www.youtube.com/watch?v=Dbvp5ZNxabI

