
 

 

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: 09 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 oral, Escrita e Leitura  

Objetivos:  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

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

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

 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.  

 Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.  
 Aprimorar a leitura e a escrita; 

 

Atividade:  Leitura e Escrita – Mensagem de Natal 

 
 Como já estamos em dezembro, mês do Natal, aniversário de Jesus. E neste dia 

costumamos dar presentes e enviar mensagens para familiares e amigos, que tal 

fazermos mensagens para pessoas que gostamos? Como poderemos enviar essas 

mensagens, já que não estamos tendo contato físico com algumas delas? (email, zap, 

bilhetes, cartões...) 

 Será uma mensagem de Natal.  Que palavras farão parte dos nossos textos? (amor, 

saúde, paz, presentes, felicidades, alegria...). Que frases? (seja feliz, feliz Natal, 

muita paz, muita saúde, muitas alegrias, muito amor...);   

 Agora vamos lá. Cada uma vai pensar como pode escrever sua mensagem, como vai 

mandar, para quem...vamos fazer uma única mensagem para enviar para as pessoas 

que gostamos, amamos...depois de prontas vocês tiram a foto e enviam por email, 

por zap... 

 Vamos fazer uma pesquisa alguns tipos de mensagens de Natal que podemos fazer 

para entregar ou enviar pelo email ou zap para as pessoas que gostamos. Vamos lá 

no Google. Vou ler para vocês algumas delas.  

 Escolham um papel e escrevam o que desejarem. Depois podem ilustrar também com 

algumas imagens referentes ao Natal (árvores, Papai Noel, presentes...) 

 Vamos assistir a uma vídeo da Turma da Mônica sobre o Natal: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpc4vDzG6as 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpc4vDzG6as


English time: 

December, Wednesday, 09th, 2020 – Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir a um desenho muito famoso com o episódio The Fancy Dress Party 

(Uma festa de roupas legais). https://www.youtube.com/watch?v=KM-1WApbEsU 

Depois, no caderno de desenho vamos pensar que roupa usaríamos pra ir a essa festa. 

Agora vamos desenhar. 

 

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=KM-1WApbEsU
https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 09 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 G5C – Prós Lucileide, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem oral, Escrita e Leitura  

Objetivos:  

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 

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

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

 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.  

 Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.  
 Aprimorar a leitura e a escrita; 

 

Atividade:  Leitura e Escrita – Mensagem de Natal 

 
 Como já estamos em dezembro, mês do Natal, aniversário de Jesus. E neste dia 

costumamos dar presentes e enviar mensagens para familiares e amigos, que tal 

fazermos mensagens para pessoas que gostamos? Como poderemos enviar essas 

mensagens, já que não estamos tendo contato físico com algumas delas? (email, zap, 

bilhetes, cartões...) 

 Será uma mensagem de Natal.  Que palavras farão parte dos nossos textos? (amor, 

saúde, paz, presentes, felicidades, alegria...). Que frases? (seja feliz, feliz Natal, 

muita paz, muita saúde, muitas alegrias, muito amor...);   



 Agora vamos lá. Cada uma vai pensar como pode escrever sua mensagem, como vai 

mandar, para quem...vamos fazer uma única mensagem para enviar para as pessoas 

que gostamos, amamos...depois de prontas vocês tiram a foto e enviam por email, 

por zap... 

 Vamos fazer uma pesquisa alguns tipos de mensagens de Natal que podemos fazer 

para entregar ou enviar pelo email ou zap para as pessoas que gostamos. Vamos lá 

no Google. Vou ler para vocês algumas delas.  

 Escolham um papel e escrevam o que desejarem. Depois podem ilustrar também com 

algumas imagens referentes ao Natal (árvores, Papai Noel, presentes...) 

 Vamos assistir a uma vídeo da Turma da Mônica sobre o Natal: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpc4vDzG6as 

 

English time: 

December, Wednesday, 09th, 2020 – Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos assistir a um desenho muito famoso com o episódio The Fancy Dress Party 

(Uma festa de roupas legais). https://www.youtube.com/watch?v=KM-1WApbEsU 

Depois, no caderno de desenho vamos pensar que roupa usaríamos pra ir a essa festa. 

Agora vamos desenhar. 

 

Música:  

OBJETIVO 

Ler e interpretas figuras musicais, percepção musical. 

Acompanhar canção infantil com o professor. 

 

METODOLOGIA 

Serão apresentadas em frases as figuras de valores rítmicos aprendidas e faremos uma 

leitura das frases. Convidar os educandos para acompanhar canções junto com o 

professor. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/VnbVW8kx4c8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpc4vDzG6as
https://www.youtube.com/watch?v=KM-1WApbEsU
https://youtu.be/VnbVW8kx4c8

