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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: 03 DE DEZEMBRO 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: Natureza/ Linguagem 

Objetivos:  

 Reconhecer e expressar o que sabe sobre os diversos tipos de animais. 

 Comunicar conhecimentos sobre os animais através da escrita.  

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.   

Atividade: Tipos de animais / Escrita espontânea 

 Olá crianças! Na aula vamos relembrar os tipos de animais que existem no nosso 

planeta: Mamíferos, Répteis, Anfíbios, Aves, Peixes, Invertebrados.  

 Para saber mais assista o vídeo,  clicando no link: 

https://youtu.be/stTwpdrwWwM 

 Para relembrar, clique no Power Point (https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf)  e veja as 

imagens desses grupos de animais. 

 Agora, escolha um animal e escreva do seu jeito no seu caderno de pauta o que 

você aprendeu sobre ele: 

- Nome  

- Tipo 

- O que come 

- Como é o seu corpo 

- Onde vive 

- Por que você escolheu esse bichinho? 

- Faça o desenho dele.  

 

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

English time:  

December, Thursday, 03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 

https://youtu.be/stTwpdrwWwM
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 03 DE DEZEMBRO 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: Natureza/ Linguagem 

Objetivos:  

 Reconhecer e expressar o que sabe sobre os diversos tipos de animais. 

 Comunicar conhecimentos sobre os animais através da escrita.  

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.   

Atividade: Tipos de animais / Escrita espontânea 

 Olá crianças! Na aula vamos relembrar os tipos de animais que existem no nosso 

planeta: Mamíferos, Répteis, Anfíbios, Aves, Peixes, Invertebrados.  

 Para saber mais assista o vídeo,  clicando no link: 

https://youtu.be/stTwpdrwWwM 

 Para relembrar, clique no Power Point (https://www.mendelvilas.com.br/wp-

content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf)  e veja as 

imagens desses grupos de animais. 

 Agora, escolha um animal e escreva do seu jeito no seu caderno de pauta o que 

você aprendeu sobre ele: 

- Nome  

- Tipo 

- O que come 

- Como é o seu corpo 

- Onde vive 

- Por que você escolheu esse bichinho? 

https://youtu.be/stTwpdrwWwM
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CLASSIFICAÇÃO-DOS-ANIMAIS.pdf


- Faça o desenho dele.  

 

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

 

English time:  

December, Thursday, 03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 


