
 

RECADINHO ESPECIAL  

 

     

  

 

  

 

 

 

Meus amores! Chegamos ao final de mais um ano letivo. Esse ano foi bem diferente, o 

Colégio foi para nossas casas, e assim construímos uma nova forma de aprender e 

ensinar. Mas, a distância física, não impossibilitou o nosso carinho e amor. 

Obrigada a cada criança, e a todas as famílias, que nos deram as mãos, nesse ano atípico. 

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de coisas boas. 

Beijos com carinho! 

Pró Dani, pró Lu e pró Rosana! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

 DATA: 14 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. 

Hoje receberemos a visita de uma pessoa muito especial! 

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:  

 Escrever pequenas palavras; 

 Aproximar da escrita convencional; 

 Explorar datas comemorativas e conhecer alguns símbolos natalinos e seus 

significados; 

 Produzir desenhos dos símbolos do Natal. 

  

Atividade: Criar frases ou pequenos textos. 

 Iniciar a aula falando sobre a proximidade do Natal. 

 Relembrar alguns símbolos do Natal  

 Mostrar alguns símbolos no Word e a grafia dos nomes  

 Apresentar um vídeo sobre os símbolos 

 Após o vídeo, solicitar que escolham um símbolo para desenhar e depois fazer uma 

frase ou um pequeno texto sobre esse símbolo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=bTxzqgd3hjs  

 

English time:  

Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa família na 

noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTxzqgd3hjs
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k


 

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 agradecer através do vídeo abaixo, que fala sobre o 

espírito natalino de solidariedade e fraternidade. Que possamos expressar isso todos os 

dias! 

Segue abaixo o vídeo para reflexão: 

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g 

Dialogue com a criança sobre este espírito natalino. Se quiser, faça um desenho com ela. 

Aproveite esta oportunidade e faça uma lista com a criança de todas as bênçãos do ano de 

2020, e se puder, coloque na árvore de natal.  

 A gratidão promove a felicidade, você sabia? E gratidão também se aprende.  

Vamos juntos? 

Bom final de ano e um 2021 repleto e boas surpresas e aprendizados.   

 

Recadinho do Teatro:  

 

Na quarta-feira, às 9h30 será a apresentação do Grupão para o 

lançamento do site Cirmen Produção de Texto. Use a criatividade, vista 

o figurino de seu personagem e vamos nos divertir!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g


 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

 DATA: 14 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. 

Hoje receberemos a visita de uma pessoa muito especial! 

Professores no encontro on-line:  

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Objetivos:  

 Escrever pequenas palavras; 

 Aproximar da escrita convencional; 

 Explorar datas comemorativas e conhecer alguns símbolos natalinos e seus 

significados; 

 Produzir desenhos dos símbolos do Natal. 

  

Atividade: Criar frases ou pequenos textos. 

 Iniciar a aula falando sobre a proximidade do Natal. 

 Relembrar alguns símbolos do Natal  

 Mostrar alguns símbolos no Word e a grafia dos nomes  

 Apresentar um vídeo sobre os símbolos 

 Após o vídeo, solicitar que escolham um símbolo para desenhar e depois fazer uma 

frase ou um pequeno texto sobre esse símbolo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=bTxzqgd3hjs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTxzqgd3hjs


 

English time:  

Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa família na 

noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

Recadinho do Teatro:  

 

Na quarta-feira, às 9h30 será a apresentação do Grupão para o 

lançamento do site Cirmen Produção de Texto. Use a criatividade, vista 

o figurino de seu personagem e vamos nos divertir!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k

