
 

 

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: 08 DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Daniela 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

 Objetivos:  

 Relacionar número e às suas respectivas quantidades. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 Estabelecer comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03ET01) 

 Desenvolver conceito de adição e subtração, resolver situação problema de acordo 

com a situação matemática solicitada e ampliar a escrita e leitura de numerais. 

Atividade: DESAFIOS DE SUBTRAÇÃO 

 Hoje vamos brincar de resolver desafios. Primeiro vamos assistir ao vídeo dos Dinos 

e relembrar a subtração: https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE&t=125s 

 Quem consegue criar um desafio de subtração? Vamos brincar de fazer desafios. 

Cada um vai criar um desafio. Eu vou começar. Depois vou chamando um de cada vez.  

 Agora vamos pegar o caderno de pauta e fazer o cabeçalho. Depois faremos alguns 

desafios de subtração.  

DATA: 08 / 12 / 2020 

X 

DESAFIOS 

 
 Apresentar o arquivo subtração dos contos clássicos. 

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

English time:  

December, Tuesday, 08th, 2020  - Terça-feira, 08 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Polly, Mike, Gina and Leo. 

Depois, vamos abrir na página 76. Temos 6 imagens que aparecem na história. Vamos 

enumerar de 1 a 6 de acordo com a ordem que aparecem na história. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE&t=125s
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/SUBTRAÇÃO.pdf


 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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 G5C – Prós Lucileide, Daniel, João 
 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

 Objetivos:  

 Relacionar número e às suas respectivas quantidades. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 Estabelecer comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03ET01) 

 Desenvolver conceito de adição e subtração, resolver situação problema de acordo 

com a situação matemática solicitada e ampliar a escrita e leitura de numerais. 

Atividade: DESAFIOS DE SUBTRAÇÃO 

 Hoje vamos brincar de resolver desafios. Primeiro vamos assistir ao vídeo dos Dinos 

e relembrar a subtração: https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE&t=125s 

 Quem consegue criar um desafio de subtração? Vamos brincar de fazer desafios. 

Cada um vai criar um desafio. Eu vou começar. Depois vou chamando um de cada vez.  

 Agora vamos pegar o caderno de pauta e fazer o cabeçalho. Depois faremos alguns 

desafios de subtração.  

DATA: 08 / 12 / 2020 

X 

DESAFIOS 

 
 Apresentar o arquivo subtração dos contos clássicos. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_H1c9GnCE&t=125s
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/SUBTRAÇÃO.pdf


English time:  

December, Tuesday, 08th, 2020  - Terça-feira, 08 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Polly, Mike, Gina and Leo. 

Depois, vamos abrir na página 76. Temos 6 imagens que aparecem na história. Vamos 

enumerar de 1 a 6 de acordo com a ordem que aparecem na história. 

 

Movimento: 

Através de uma atividade bem simples e divertida trabalhar noção de espaço e tempo de 

reação.  

Materiais: 

- Uma bola; 

- Brinquedos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

Acesse o link https://youtu.be/ldmAQhYpu3c 

 

https://youtu.be/ldmAQhYpu3c

