
 

 

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: 10 DE DEZEMBRO 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 Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Roberto, Natália 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

Objetivos:  

 Relacionar número e às suas respectivas quantidades. (EI03ET07) 
 Reconhecer os nomes dos números e associá-los corretamente ao seu respectivo 

símbolo numérico; 
 Sistematizar formas de registro de quantidades; 
 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 Resolver problemas matemáticos envolvendo as quatro operações; 

 Recitar e memorizar a sequência numérica de 1 a 89; 

 Desenvolver o raciocínio lógico com a noção de ordenação e quantificação; 

 

Atividade: Família do 90 / Desafios 

 Gente, hoje vamos aprender os numerais da família do 90. Vou apresentar uma 

atividade no link: 
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/FAMÍLIA-DO-90.pdf 

 

 Vamos fazer a atividade juntos. Peguem seu caderno de pauta e vamos fazer o 

cabeçalho. 

DATA: 10 / 12 / 2020 

X 

TABELA DOS NUMERAIS 

 

 Agora vamos colocar cada dezena em uma linha e vamos fazer no caderno a tabela 

de numerais junto com a pró. 

 

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.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/FAMÍLIA-DO-90.pdf
https://youtu.be/VnbVW8kx4c8


English time: 

December, Thursday, 10th, 2020 -  Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos abrir o livro na página 79. Vamos usar duas cores. GREEN e YELLOW. 

Vamos pintar de YELLOW as peças de roupas que temos e de GREEN as peças de roupas 

que não temos ok. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 10 DE DEZEMBRO 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 G5C – Prós Lucileide, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

Objetivos:  

 Relacionar número e às suas respectivas quantidades. (EI03ET07) 
 Reconhecer os nomes dos números e associá-los corretamente ao seu respectivo 

símbolo numérico; 
 Sistematizar formas de registro de quantidades; 
 Desenvolver o raciocínio lógico matemático.   

 Resolver problemas matemáticos envolvendo as quatro operações; 

 Recitar e memorizar a sequência numérica de 1 a 89; 

 Desenvolver o raciocínio lógico com a noção de ordenação e quantificação; 

 



Atividade: Família do 90 / Desafios 

 Gente, hoje vamos aprender os numerais da família do 90. Vou apresentar uma 

atividade no link: 
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/FAMÍLIA-DO-90.pdf 

 

 Vamos fazer a atividade juntos. Peguem seu caderno de pauta e vamos fazer o 

cabeçalho. 

DATA: 10 / 12 / 2020 

X 

TABELA DOS NUMERAIS 

 

 Agora vamos colocar cada dezena em uma linha e vamos fazer no caderno a tabela 

de numerais junto com a pró. 

 

English time: 

December, Thursday, 10th, 2020 -  Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos abrir o livro na página 79. Vamos usar duas cores. GREEN e YELLOW. 

Vamos pintar de YELLOW as peças de roupas que temos e de GREEN as peças de roupas 

que não temos ok. 

 
 

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/12/FAMÍLIA-DO-90.pdf

