
 

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: 15 DE NOVEMBRO   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 Roberto, Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Natália, Roberto, Daniela 
 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL / ARTES  

Objetivos: 

 Relembrar os nossos momentos do ano letivo; 

 Produzir desenho sobre o momento que mais gostou no ano letivo;  

 Realizar leitura imagética dos seus desenhos. 

Atividade: Desenho e narrativa sobre os melhores momentos do ano. 

 Iniciar a aula relembrando o nosso ano letivo. 

 Falar sobre o primeiro dia de aula remota, ouvir as crianças sobre como se 

sentiram ao verem a pró e os coleguinhas no computador. 

 Relembrar o nosso São João, os grupões, halloween, dia das crianças...  

 Solicitar que escolham um desses dias, e desenhem esse momento. 

 Depois, cada criança, deverá compartilhar com a turma, o desenho, e falar sobre o 

momento que desenhou. 

 

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)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 

AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 9H30’ COM A APRESENTAÇÃO DO NOSSO GRUPÃO. 

PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU PERSONAGEM E VENHA SE DIVERTIR! 

CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 

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


 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 15 DE NOVEMBRO   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: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João, Daniel 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM ORAL / ARTES  

Objetivos: 

 Relembrar os nossos momentos do ano letivo; 

 Produzir desenho sobre o momento que mais gostou no ano letivo;  

 Realizar leitura imagética dos seus desenhos. 

Atividade: Desenho e narrativa sobre os melhores momentos do ano. 

 Iniciar a aula relembrando o nosso ano letivo. 

 Falar sobre o primeiro dia de aula remota, ouvir as crianças sobre como se 

sentiram ao verem a pró e os coleguinhas no computador. 

 Relembrar o nosso São João, os grupões, halloween, dia das crianças...  

 Solicitar que escolham um desses dias, e desenhem esse momento. 

 Depois, cada criança, deverá compartilhar com a turma, o desenho, e falar sobre o 

momento que desenhou. 

 

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)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 

Educação Física: 

Objetivo: 

Através de brincadeiras trabalhar aspectos psicomotores importantes no 

desenvolvimento infantil.  

 

Materiais: 

- Canudos; 

- bolinhas de isopor ou papel; 

- copo; 

- rolo de papel higiênico; 

- uma fruta; 

- um cesto; 

- prato descartável.  

Espero que se divirtam brincando. 

Acesse o link e divirta-se! 

https://youtu.be/NVPWIBips_0 

 
AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 14H’ COM A APRESENTAÇÃO DO NOSSO GRUPÃO. 

PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU PERSONAGEM E VENHA SE DIVERTIR! 

CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 
   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k
https://youtu.be/NVPWIBips_0

