
 

 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 

"O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO NATAL É O AMOR E A UNIÃO 
ENTRE AS PESSOAS." 

 

 
 

Oi, gente! 

O Natal está chegando e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua 

história essa semana. 

Uma semana maravilhosa para todos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 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. 

Lembrando que nesta semana estaremos realizando nosso Plantão Pedagógico online. 

As datas e horários estão no convite enviado para o e-mail do aluno. 

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 ORAL E ESCRITA 

Objetivos: 

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura. 

 Comunicar ideias e sentimentos a pessoas e/ou grupos diversos.  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

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

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

e textos, por meio de escrita espontânea.  
 Conhecer a história do Natal.  

 

Atividade: Leitura e Escrita 

 Oi pessoal! Como foi o fim de semana?  

 Hoje vamos treinar a nossa leitura? Primeiro vamos conhecer a história do Natal. 

Quem sabe o que comemoramos no Natal? Pois é, é o aniversário de Jesus. Vamos 

assistir um vídeo da Turma da  Mônica que conta essa história.  

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s 

 

  Agora vou apresentar para vocês algumas fichas com palavras referentes ao Natal, 

para fazermos a leitura delas.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-

ESCONDIDAS.pdf  

 Vamos fazer uma atividade de dicionário ilustrado com palavras que foram lidas?  

 Peguem o caderno de pauta e façam o cabeçalho:  

DATA: 07 / 12 / 2020 

X 

DICIONÁRIO ILUSTRADO 

 Agora vou apresentar a atividade. Olhem a gravura e escrevam o nome dela como 

vocês acham que escreve. Falem a palavra devagar e pensem nos sons de cada sílaba.   

 Quando as crianças terminarem fazer a auto correção clicando no Power Point a 

palavra aparecera.  

 Depois, vamos escolher algumas para construir frases com elas. 

 

 

Momento LIV:  

Olá família, como estamos? 

Já estamos na reta final não é mesmo? Falta pouco.  

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-ESCONDIDAS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-ESCONDIDAS.pdf


Assim, para encerrar gostaríamos de tratar de um sentimento tão fundamental e essencial 

em nossa vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para sermos felizes 

não é mesmo?  

A felicidade coloca o ser humano em equilíbrio. E muitos pesquisadores e estudiosos vêm 

sustentando que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

 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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

Em seguida peça à criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.  

Vamos adorar receber! 

Para fazer em família  

Para finalizar as atividades com a Mel, faça a atividade 20 do álbum de figurinhas com a 

figurinha de número 13, e a atividade 21 e 22 com a figurinha de número 14.  

 

English time:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C  

 DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 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. 

Lembrando que nesta semana estaremos realizando nosso Plantão Pedagógico online. 

As datas e horários estão no convite enviado para o e-mail do aluno. 

Professores no encontro on-line:  

8h às 9h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Objetivos: 

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura. 

 Comunicar ideias e sentimentos a pessoas e/ou grupos diversos.  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

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

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

e textos, por meio de escrita espontânea.  
 Conhecer a história do Natal.  

 

Atividade: Leitura e Escrita 

 Oi pessoal! Como foi o fim de semana?  

 Hoje vamos treinar a nossa leitura? Primeiro vamos conhecer a história do Natal. 

Quem sabe o que comemoramos no Natal? Pois é, é o aniversário de Jesus. Vamos 

assistir um vídeo da Turma da  Mônica que conta essa história.  

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s 

 

  Agora vou apresentar para vocês algumas fichas com palavras referentes ao Natal, 

para fazermos a leitura delas.  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-

ESCONDIDAS.pdf  

 Vamos fazer uma atividade de dicionário ilustrado com palavras que foram lidas?  

 Peguem o caderno de pauta e façam o cabeçalho:  

https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-ESCONDIDAS.pdf
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/PALAVRAS-ESCONDIDAS.pdf


DATA: 07 / 12 / 2020 

X 

DICIONÁRIO ILUSTRADO 

 Agora vou apresentar a atividade. Olhem a gravura e escrevam o nome dela como 

vocês acham que escreve. Falem a palavra devagar e pensem nos sons de cada sílaba.   

 Quando as crianças terminarem fazer a auto correção clicando no Power Point a 

palavra aparecera.  

 Depois, vamos escolher algumas para construir frases com elas. 

 

 

Teatro:  

Galerinha!!!!!! Está chegando o dia!!!! 

Na próxima semana apresentaremos o nosso Teatro “As Belas Borboletas” Oba! Estou 

muito animada, vai ser muito divertido! 

Está ficando lindo, vocês estão fazendo com muito capricho, muita dedicação e alegria! 

Estou apaixonada e muito feliz! 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos com o nosso ensaio! Vamos continuar 

treinando as nossas falinhas, dançando e cantando as músicas!  

Deixaremos novamente hoje o vídeo das musiquinhas e coreografias! E o vídeo da 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

