
RECADINHO ESPECIAL  

 
 

 

 

Então, vamos aproveitar o início desse tempo tão mágico, de paz e muita 

alegria para nos divertir aqui juntinhos nas nossas aulas?    

                                                                             Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 30 DE NOVEMBRO 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/Sociedade 

Objetivos:  

 Refletir sobre a própria escrita, ampliado a percepção fonológica. 

 Conhecer a grafia das letras em cursivo.  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita espontânea.  

Atividade: Revisão de Letra Cursiva/ Escrita com letra cursiva 

 Olá crianças! Vamos iniciar a semana relembrando as letras cursivas?  

 Reveja os vídeos onde ensinamos pra vocês como escrevemos cada uma delas a 

partir dos “mandões”. Clique no link. 

- Mandão c: https://youtu.be/7Vj251b4aLY  

- Mandão i: https://youtu.be/4wuznquZP90 

- Mandão L : https://youtu.be/JYVGvK7NXWk  

- Mandão v: https://youtu.be/p71cGPxCxcE  

 Agora, pegue o seu caderno de pauta, escreva a data e o título:  

- 30/11/2020 

- DITADO DE LETRAS 

 A pró vai fazer um ditado de letras. Ela vai falar a letra e você vai escrever no seu 

caderno a letra cursiva. 

 Quando terminar o ditado você vai tentar escrever o seu nome com a letra cursiva. 

Depois, escolha uma pessoa da sua casa para escrever o nome dela com a letra 

cursiva também.  

 Outro desafio - escrever o nome: Papai Noel com a letra cursiva no caderno de 

desenho.  

 Conversar sobre esse personagem: em qual celebração do ano ele faz parte? Como 

ele é? Como ele  surgiu? 

 Desenhar o Papai Noel no caderno de desenho.  

 Escolher 3 crianças e fazer o Portfólio de Linguagem após a aula. 

 

 

https://youtu.be/7Vj251b4aLY
https://youtu.be/4wuznquZP90
https://youtu.be/JYVGvK7NXWk
https://youtu.be/p71cGPxCxcE


English time:  

Data:  November, Monday, 30th, 2020 – Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 72 e ver um assunto novo, “Clothes”. Vamos falar 

os nomes das roupas e depois jogar o jogo de adivinhar. Cada criança deverá escolher um 

conjunto completo de roupas e traçar uma linha até o guarda roupa. Durante a aula, outra 

criança deverá adivinhar quais roupas o coleguinha escolheu. 

 

Momento LIV:  

Olá família, tudo bem com vocês? 

Finalmente chegamos no mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos 

trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança de um ano novo melhor não é 

mesmo? 

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k 

Depois de assistirem juntos, dialoguem 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. O que acontecia com o dragão? 

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k


5. Por que o dragão ficou tão triste e envergonhado? 

6. Por que a menina nunca o abandonou? O que ela sentia por ele? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 30 DE NOVEMBRO 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/Sociedade 

Objetivos:  

 Refletir sobre a própria escrita, ampliado a percepção fonológica. 

 Conhecer a grafia das letras em cursivo.  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita espontânea.  

Atividade: Revisão de Letra Cursiva/ Escrita com letra cursiva 

 Olá crianças! Vamos iniciar a semana relembrando as letras cursivas?  



 Reveja os vídeos onde ensinamos pra vocês como escrevemos cada uma delas a 

partir dos “mandões”. Clique no link. 

- Mandão c: https://youtu.be/7Vj251b4aLY  

- Mandão i: https://youtu.be/4wuznquZP90 

- Mandão L : https://youtu.be/JYVGvK7NXWk  

- Mandão v: https://youtu.be/p71cGPxCxcE  

 Agora, pegue o seu caderno de pauta, escreva a data e o título:  

- 30/11/2020 

- DITADO DE LETRAS 

 A pró vai fazer um ditado de letras. Ela vai falar a letra e você vai escrever no seu 

caderno a letra cursiva. 

 Quando terminar o ditado você vai tentar escrever o seu nome com a letra cursiva. 

Depois, escolha uma pessoa da sua casa para escrever o nome dela com a letra 

cursiva também.  

 Outro desafio - escrever o nome: Papai Noel com a letra cursiva no caderno de 

desenho.  

 Conversar sobre esse personagem: em qual celebração do ano ele faz parte? Como 

ele é? Como ele  surgiu? 

 Desenhar o Papai Noel no caderno de desenho.  

 Escolher 3 crianças e fazer o Portfólio de Linguagem após a aula. 

 

 

English time:  

Data:  November, Monday, 30th, 2020 – Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 72 e ver um assunto novo, “Clothes”. Vamos falar 

os nomes das roupas e depois jogar o jogo de adivinhar. Cada criança deverá escolher um 

conjunto completo de roupas e traçar uma linha até o guarda roupa. Durante a aula, outra 

criança deverá adivinhar quais roupas o coleguinha escolheu. 

 

https://youtu.be/7Vj251b4aLY
https://youtu.be/4wuznquZP90
https://youtu.be/JYVGvK7NXWk
https://youtu.be/p71cGPxCxcE


Teatro:  

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão que 

apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro “A Bela 

Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! Vamos treinando 

as nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui disponibilizado para vocês, 

trago as músicas que iremos cantar e dançar no dia do teatro! Assistam ao vídeo quantas 

vezes quiserem e puderem... Dançando e cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da semana 

do dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto a história da 

Bela Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

