
 

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: 25 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Camila, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Camila 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Natureza  

Objetivos: Relembrar animais domésticos, ampliar a oralidade a partir de roda de 

conversa, conhecer alguns cuidados que devemos ter com os animais 

domésticos e construir lista de palavras com nomes de animais 

domésticos. 

Atividade: Animais domésticos  

1. Iniciar a aula perguntando quem tem animal de estimação 

2. Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=bW7DcFcCxU0&t=14s  

3. Ouvir as crianças sobre seus animaizinhos de estimação. 

4. Perguntar quais são os cuidados que elas têm com seus animais.  

5. Logo após, solicitar que peguem o caderno de pauta, organize o cabeçalho e 

coloque o título: Animais de estimação. 

6. Fazer uma lista com nomes de animais de estimação que aparecem no vídeo. 

Incentivar as crianças na percepção do som das silabas para que se aproximem 

da escrita convencional.  

7. Ao final, cada criança deverá escolher um animal de estimação da sua lista e falar 

sobre ele. 

8. Falar as características e os cuidados que devemos ter com esse bichinho. 

 

English time:  

November, Wednesday, 25th, 2020 -  Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Quantos veículos diferentes existem não é mesmo? Uns são muito grandes, outros são 

menores. Uns andam com as rodas, outras não. Eles têm cores e formas diferentes. Por 

exemplo, um ônibus tem a forma de um retângulo não é? E um barco a velas, tem a forma 

de um triângulo. Você sabe as formas em inglês? Vamos ver: 

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

Agora vamos escolher duas formas e fazer um desenho com cada. Por exemplo, usar um 

CIRCLE para fazer uma pizza, um TRIANGLE para fazer uma arvore de Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=bW7DcFcCxU0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU


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!!!!!! 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e Escrita/ Natureza  

Objetivos: Relembrar animais domésticos, ampliar a oralidade a partir de roda de 

conversa, conhecer alguns cuidados que devemos ter com os animais 

domésticos e construir lista de palavras com nomes de animais domésticos. 

Atividade: Animais domésticos  

1. Iniciar a aula perguntando quem tem animal de estimação 

2. Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=bW7DcFcCxU0&t=14s  

3. Ouvir as crianças sobre seus animaizinhos de estimação. 

4. Perguntar quais são os cuidados que elas têm com seus animais.  

https://www.youtube.com/watch?v=bW7DcFcCxU0&t=14s


5. Logo após, solicitar que peguem o caderno de pauta, organize o cabeçalho e 

coloque o título: Animais de estimação. 

6. Fazer uma lista com nomes de animais de estimação que aparecem no vídeo. 

Incentivar as crianças na percepção do som das silabas para que se aproximem 

da escrita convencional.  

7. Ao final, cada criança deverá escolher um animal de estimação da sua lista e falar 

sobre ele. 

8. Falar as características e os cuidados que devemos ter com esse bichinho. 

 

English time:  

November, Wednesday, 25th, 2020 -  Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 

Good Morning! 

Quantos veículos diferentes existem não é mesmo? Uns são muito grandes, outros são 

menores. Uns andam com as rodas, outras não. Eles têm cores e formas diferentes. Por 

exemplo, um ônibus tem a forma de um retângulo não é? E um barco a velas, tem a forma 

de um triângulo. Você sabe as formas em inglês? Vamos ver: 

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

Agora vamos escolher duas formas e fazer um desenho com cada. Por exemplo, usar um 

CIRCLE para fazer uma pizza, um TRIANGLE para fazer uma arvore de Natal. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

