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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: 02 DE DEZEMBRO 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 

Objetivos  

 Despertar interesse pela leitura. 

 Interpretar uma história oralmente e através do desenho.  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência.  

 

Atividade:  Leitura e escrita  / Contos Clássicos   

 Olá minha gente! Hoje vamos conhecer mais um conto clássico para praticar nossa 

leitura e entender o que conta essa história.  

 A sua pró vai contar ou assistir com vocês, clicando nos links da história A Roupa 

Nova do Rei:  

- A ROUPA NOVA DO REI - https://youtu.be/8hSgjn-PKFI   

- Turma da Mônica - https://youtu.be/6H4tQuGRYz4    

 Depois, você vai numerar de 1 a 5 os quadrinhos na ficha 180 do livro Prosinha. 

 Agora que você já ouviu a história converse com sua pró sobre o que aconteceu com 

o rei. O que você faria se fosse o rei ou rainha? Você vestiria a roupa mágica? Por 

quê?  

 Desenhe a parte da história que você mais gostou. 

 Vamos ler essa trava língua:  

O RATO ROEU  

A ROUPA 

DO REI  

DE ROMA 

 Destaque as palavras no final do livro Prosinha, ficha 181, e complete a parlenda na 

ficha da atividade (181).  

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

 

 

 

https://youtu.be/8hSgjn-PKFI
https://youtu.be/6H4tQuGRYz4


English time: 

December, Wednesday, 02sd, 2020 – Quarta-feira, 02 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 73 e jogar o jogo do labirinto. Vocês só poderão 

passar a linha sobre as comidas e bebidas. Será que você consegue achar a saída? Vamos 

ajudar o teacher durante a aula.  

 

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


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 02 DE DEZEMBRO 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 

Objetivos  

 Despertar interesse pela leitura. 

 Interpretar uma história oralmente e através do desenho.  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência.  

 

Atividade:  Leitura e escrita  / Contos Clássicos   

 Olá minha gente! Hoje vamos conhecer mais um conto clássico para praticar nossa 

leitura e entender o que conta essa história.  

 A sua pró vai contar ou assistir com vocês, clicando nos links da história A Roupa 

Nova do Rei:  

- A ROUPA NOVA DO REI - https://youtu.be/8hSgjn-PKFI   

- Turma da Mônica - https://youtu.be/6H4tQuGRYz4    

 Depois, você vai numerar de 1 a 5 os quadrinhos na ficha 180 do livro Prosinha. 

 Agora que você já ouviu a história converse com sua pró sobre o que aconteceu com 

o rei. O que você faria se fosse o rei ou rainha? Você vestiria a roupa mágica? Por 

quê?  

 Desenhe a parte da história que você mais gostou. 

https://youtu.be/8hSgjn-PKFI
https://youtu.be/6H4tQuGRYz4


 Vamos ler essa trava língua:  

O RATO ROEU  

A ROUPA 

DO REI  

DE ROMA 

 Destaque as palavras no final do livro Prosinha, ficha 181, e complete a parlenda na 

ficha da atividade (181).  

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

 

 

English time: 

December, Wednesday, 02sd, 2020 – Quarta-feira, 02 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 73 e jogar o jogo do labirinto. Vocês só poderão 

passar a linha sobre as comidas e bebidas. Será que você consegue achar a saída? Vamos 

ajudar o teacher durante a aula.  

 

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/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

 

https://youtu.be/0pTvYk3MuLM

