
 

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: 24 DE NOVEMBRO   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  

Objetivos: Relembrar conceito de adição, resolver situação problema de acordo com a 

situação matemática solicitada e ampliar a escrita e leitura de numerais. 

Atividade: Situação problema 

1. Iniciar a aula relembrando as crianças a ideia de adição. 

2. Falar que a turma terá que resolver uma situação problema envolvendo adição. 

3. Fizer que as crianças podem usar desenhos, tracinhos ou  

4. Solicitar que peguem o caderno de pauta e coloquem o cabeçalho bolinhas, para 

representar as frutas, legumes e verduras e o título: Situação problema. 

5. Iniciar assim: A turma da Mônica foi a feira e comprou muitas frutas e legumes. 

6. A Magali colocou no carrinho de compras: 10 laranjas, 5 goiabas e 5 melancias. 

7. A Mônica comprou 8 maçãs, 5 morangos e 7 peras. 

8. Quantas frutas as duas compraram? 

9. Na outra barraquinha da feira, o Cascão e o Cebolinha compraram legumes e 

verduras. 

10. Cascão comprou 5 tomates, 6 cenouras e 10 batatinhas. 

11. Cebolinha comprou 3 chuchus, 5 beterrabas e 5 rabanetes. 

12. Quantos legumes e verduras o Cebolinha e o Cascão compraram? 

 

English time:  

November, Tuesday, 24th , 2020 – Terça-feira, 24 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Nós estamos falando sobre meios de transporte não é mesmo? 

Você se lembra os que vimos até agora?  

Vamos relembrar assistindo ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Ut-

HbauKzDw  

CAR, TRAIN, SCOOTER, BIKE, BOAT, BUS. 

Agora  vamos abrir o livro na pagina 71. Você pode pintar os círculos de GREEN dos 

veículos que você já andou e de RED os que você nunca andou ok. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw


Música:  

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos 

uma leitura das frases. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 24 DE NOVEMBRO   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  

Objetivos: Relembrar conceito de adição, resolver situação problema de acordo com a 

situação matemática solicitada e ampliar a escrita e leitura de numerais. 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI


Atividade: Situação problema 

1. Iniciar a aula relembrando as crianças a ideia de adição. 

2. Falar que a turma terá que resolver uma situação problema envolvendo adição. 

3. Fizer que as crianças podem usar desenhos, tracinhos ou  

4. Solicitar que peguem o caderno de pauta e coloquem o cabeçalho bolinhas, para 

representar as frutas, legumes e verduras e o título: Situação problema. 

5. Iniciar assim: A turma da Mônica foi a feira e comprou muitas frutas e legumes. 

6. A Magali colocou no carrinho de compras: 10 laranjas, 5 goiabas e 5 melancias. 

7. A Mônica comprou 8 maçãs, 5 morangos e 7 peras. 

8. Quantas frutas as duas compraram? 

9. Na outra barraquinha da feira, o Cascão e o Cebolinha compraram legumes e 

verduras. 

10. Cascão comprou 5 tomates, 6 cenouras e 10 batatinhas. 

11. Cebolinha comprou 3 chuchus, 5 beterrabas e 5 rabanetes. 

12. Quantos legumes e verduras o Cebolinha e o Cascão compraram? 

 

English time:  

November, Tuesday, 24th, 2020 – Terça-feira, 24 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Nós estamos falando sobre meios de transporte não é mesmo? 

Você se lembra os que vimos até agora?  

Vamos relembrar assistindo ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Ut-

HbauKzDw  

CAR, TRAIN, SCOOTER, BIKE, BOAT, BUS. 

Agora  vamos abrir o livro na pagina 71. Você pode pintar os círculos de GREEN dos 

veículos que você já andou e de RED os que você nunca andou ok. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw


Educação Física:   

Objetivo: 

 

Através de atividades lúdicas, bem simples e divertidas, trabalhar a coordenação 

óculo-manual e fina, destreza e paciência.  

 

Materiais: 

 

- Colheres; 

- Bolinhas (limões, bolinhas de papel ou meias. ); 

- Uma fita adesiva; 

- Copos descartáveis (bolinhas de papel ou meias). 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante. 

Acesse o link - https://youtu.be/jqBEpxDOmlU 

 

https://youtu.be/jqBEpxDOmlU

