
 

 

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: 11 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: ARTES / LINGUAGEM 

Objetivos:  

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura. 

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

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas em situações com função social 

significativas.  

 Recontar histórias ouvidas e planear coletivamente roteiros de vídeos e/ou 

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  

 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.  

 

Atividade: RECONTO 

 
 Gente, hoje é a última Sexta-feira de aula do ano, e é dia de Ciranda, dia de história, 

leitura.  

 Vamos assistira história do Natal da turma da Mônica e depois vamos fazer um 

desenho bem lindo sobre o Natal. https://www.youtube.com/watch?v=x0zIjIFt0xQ  

 Peguem o CADERNO DE DESENHO e escrevam algo sobre a cena que você 

desenhou. 

 

 PARA A NOSSA CIRANDA DO FIM DE SEMANA: 

 

1. A Girafa mede palmo 

2. A menina que gostava de frutas 

3. Os três jacarezinhos 

4. Comer 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0zIjIFt0xQ


English time:  

December, Friday, 11th, 2020 – Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos jogar e relembrar algumas coisas que estudamos aqui ok. 

Prepare-se e boa sorte! 

 

Educação Física:  

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 

 
 

Bom fim de semana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ldmAQhYpu3c


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 11 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: ARTES / LINGUAGEM 

Objetivos:  

 Ampliar a base alfabética.  

 Desenvolver estratégia de leitura. 

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

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas em situações com função social 

significativas.  

 Recontar histórias ouvidas e planear coletivamente roteiros de vídeos e/ou 

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  

 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.  

 

Atividade: RECONTO 

 
 Gente, hoje é a última Sexta-feira de aula do ano, e é dia de Ciranda, dia de história, 

leitura.  

 Vamos assistira história do Natal da turma da Mônica e depois vamos fazer um 

desenho bem lindo sobre o Natal. https://www.youtube.com/watch?v=x0zIjIFt0xQ  

 Peguem o CADERNO DE DESENHO e escrevam algo sobre a cena que você 

desenhou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0zIjIFt0xQ


 PARA A NOSSA CIRANDA DO FIM DE SEMANA: 

 

1. A Girafa mede palmo 

2. A menina que gostava de frutas 

3. Os três jacarezinhos 

4. Comer 

 

English time:  

December, Friday, 11th, 2020 – Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

Hoje vamos jogar e relembrar algumas coisas que estudamos aqui ok. 

Prepare-se e boa sorte! 

 

Momento LIV:  

Olá família, como estamos? 

Esta é a nossa última semana de atividades do LIV em casa.  

Primeiramente gostaria de agradecer imensamente esse tempo que passamos juntos.  

Enviar atividades semanais para as famílias foi muito gratificante e receber a devolutiva 

de vocês, melhor ainda.  

Desejamos que nossa contribuição tenha sido muito importante neste período pandêmico 

de intensos desafios.  

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 a 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.  

Bom fim de semana! 

 

 

 

 

 

 

 

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

