
 

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: 26 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 8h45 

Sala do G5A – Prós Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e escrita /Matemática  

Objetivos: Recrear a turma com história infantil, comunicar a suas ideias a pessoas 

e grupos diversos, resolver situação problema oralmente, grafar numerais e realizar 

reconto de história através de desenhos. 

Atividade: A Princesa e o grão de ervilha. 

1. Assistir ao vídeo com a história da Princesa e o grão de ervilha. 

2. Ouvir as crianças sobre o entendimento da história, deixar que cada criança 

se expresse. 

3. Logo depois, apresentar a ficha 179, do prosinha. 

4. Relembrar a ideia de adição e subtração contando os colchões que aparecem 

na imagem. 

5. Realizar a atividade da ficha e logo após, podemos sugerir o reconto da 

história através de desenho. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=qBJLHSTBy90  

 

English time:  

November, Thursday, 26th, 2020 – Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos começar uma atividade muito legal. Vamos precisar de duas folhas brancas. 

Em uma folha vamos desenhar um retângulo e dois quadrados. Na outra folha vamos 

desenhar dois círculos e dois triângulos. Pode pintar cada forma da cor que quiser. Deixe 

separado para continuarmos amanhã com o vídeo da Teacher Nati ok. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBJLHSTBy90


Música: 
 

OBJETIVO 

Reproduzir os sons sugeridos pela história dos sons dos objetos 

METODOLOGIA 

Contando uma história as crianças serão desafiadas a fazer o som dos animais que 

apareceram durante todo o enredo apresentado. 

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: 26 DE NOVEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral e escrita /Matemática  

Objetivos: Recrear a turma com história infantil, comunicar a suas ideias a pessoas 

e grupos diversos, resolver situação problema oralmente, grafar numerais e realizar 

reconto de história através de desenhos. 

 

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


Atividade: A Princesa e o grão de ervilha. 

1. Assistir ao vídeo com a história da Princesa e o grão de ervilha. 

2. Ouvir as crianças sobre o entendimento da história, deixar que cada criança 

se expresse. 

3. Logo depois, apresentar a ficha 179, do prosinha. 

4. Relembrar a ideia de adição e subtração contando os colchões que aparecem 

na imagem. 

5. Realizar a atividade da ficha e logo após, podemos sugerir o reconto da 

história através de desenho. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=qBJLHSTBy90  

 

English time:  

November, Thursday, 26th, 2020 – Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos começar uma atividade muito legal. Vamos precisar de duas folhas brancas. 

Em uma folha vamos desenhar um retângulo e dois quadrados. Na outra folha vamos 

desenhar dois círculos e dois triângulos. Pode pintar cada forma da cor que quiser. Deixe 

separado para continuarmos amanhã com o vídeo da Teacher Nati ok. 

Música: 

OBJETIVO 

Reproduzir os sons sugeridos pela história dos sons dos objetos 

METODOLOGIA 

Contando uma história as crianças serão desafiadas a fazer o som dos animais que 

apareceram durante todo o enredo apresentado. 

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=qBJLHSTBy90
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

