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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: 04 DE DEZEMBRO DE 2020 – SEXTA-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, Daniel, Natália  

Sala do G5B – Prós Daniel, Natália, Daniela 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Artes 

Objetivos:  

 Identificar histórias dos contos clássicos através de alguns trechos lidos. 

 Construir adivinhas a partir das histórias.  

 Despertar interesse pela leitura.  

 Interpretar imagens e textos lidos.  

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas.  

 

Atividade:  

 Olá crianças! Como hoje é dia de Ciranda! 

 Para começar, vamos relembrar algumas histórias que já vimos nas nossas aulas e 

observar as figuras dos personagens que aparecem na ficha 182 do livro Prosinha. 

 A pró vai pedir para alguém ler ou todos poderão ler juntos o que está escrito nos 

quadrinhos ao lado das figuras, para depois fazer a correspondência para o 

personagem que descrevem os textos.  

 Agora, é a sua vez! Pense em outra história que a atividade não mostrou e crie uma 

adivinha oralmente para que seus colegas descubram. A pró vai começar:  

“ MEU CABELO É DOURADO  

  TOMEI MINGAU,  

   DEPOIS FUI DORMIR. ” 

 

 Quem descobriu pode falar o nome da nossa história de hoje! 

 Para contar a nossa história de hoje vamos precisar usar a criatividade para falar, 

cada um na sua vez, o que veremos nas imagens.  

 Depois de contar a história com seus colegas desenhe a parte que você falou.  

  
   

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns aspectos como 

coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção espaço/tempo.  

 



Materiais: 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 

 

English time:  

December, Friday, 04th, 2020 -  Sexta-feira, 04 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 74 e observar a sequência das imagens. Você 

consegue ver quais são as figuras diferentes na sequência? Circule e depois vamos corrigir 

com o teacher. 

 

Bom final de semana! 

         

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 04 DE DEZEMBRO DE 2020 – SEXTA-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, Renata 

 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c


ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Artes 

Objetivos:  

 

 Identificar histórias dos contos clássicos através de alguns trechos lidos. 

 Construir adivinhas a partir das histórias.  

 Despertar interesse pela leitura.  

 Interpretar imagens e textos lidos.  

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas.  

 

Atividade:  

 

 Olá crianças! Como hoje é dia de Ciranda! 

 Para começar, vamos relembrar algumas histórias que já vimos nas nossas aulas e 

observar as figuras dos personagens que aparecem na ficha 182 do livro Prosinha. 

 A pró vai pedir para alguém ler ou todos poderão ler juntos o que está escrito nos 

quadrinhos ao lado das figuras, para depois fazer a correspondência para o 

personagem que descrevem os textos.  

 Agora, é a sua vez! Pense em outra história que a atividade não mostrou e crie uma 

adivinha oralmente para que seus colegas descubram. A pró vai começar:  

“ MEU CABELO É DOURADO  

  TOMEI MINGAU,  

   DEPOIS FUI DORMIR. ” 

 

 Quem descobriu pode falar o nome da nossa história de hoje! 

 Para contar a nossa história de hoje vamos precisar usar a criatividade para falar, 

cada um na sua vez, o que veremos nas imagens.  

 Depois de contar a história com seus colegas desenhe a parte que você falou.  

 
   

 

 

 



English time:  

December, Friday, 04th, 2020 -  Sexta-feira, 04 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 74 e observar a sequência das imagens. Você 

consegue ver quais são as figuras diferentes na sequência? Circule e depois vamos corrigir 

com o teacher. 

 

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? 

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

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

 

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


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! 

Bom final de semana! 

 

 


