
 

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: 17 DE DEZEMBRO DE 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 Natália, Rosana 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália 

 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Linguagem oral e Escrita /Artes  

Objetivos:  

 Recrear-se com filmes infantis; 

 Produzir desenho recontando o filme que assistiu;  

 

Atividade: Assistir filme e produzir desenho. 

Oi turminha! Hoje não teremos aula, mas a pró deixou um filme bem legal para vocês 

assistirem.  

Depois de assistir ao filme, reconte através de desenho o momento do filme que você 

mais gostou. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXr8iKTvass  

Música 

OBJETIVO 

Participar do jogo das notas e instrumentos. 

 

METODOLOGIA 

Será enviado um link via chat para brincar com o jogo das notas e instrumentos, onde a 

criança vai relacionar imagens de figuras  e instrumentos musicais. 

 

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)  

Agora vamos preparar um lindo “Santa Claus”, assistindo o vídeo do teacher João, 

ensinando a fazer esse símbolo de natal.  

Podemos colocá-lo na capa do nosso “Chistmas Card”, na “Christmas tree” ou onde vocês 

quiserem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXr8iKTvass
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: 17 DE DEZEMBRO DE 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: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Linguagem oral e Escrita /Artes  

Objetivos:  

 Recrear-se com filmes infantis; 

 Produzir desenho recontando o filme que assistiu;  

 

Atividade: Assistir filme e produzir desenho. 

Oi turminha! Hoje não teremos aula, mas a pró deixou um filme bem legal para vocês 

assistirem.  

Depois de assistir ao filme, reconte através de desenho o momento do filme que você 

mais gostou. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXr8iKTvass  

Música 

OBJETIVO 

Participar do jogo das notas e instrumentos. 

 

METODOLOGIA 

Será enviado um link via chat para brincar com o jogo das notas e instrumentos, onde a 

criança vai relacionar imagens de figuras  e instrumentos musicais. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXr8iKTvass


 

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)  

Agora vamos preparar um lindo “Santa Claus”, assistindo o vídeo do teacher João, 

ensinando a fazer esse símbolo de natal.  

Podemos colocá-lo na capa do nosso “Chistmas Card”, na “Christmas tree” ou onde vocês 

quiserem. 

 

 

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

