
 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, 

executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente 

como agradáveis na realidade.” 
Lev Vygotsky 

 

 

 

Olá, gente! Esta semana vai ser muito legal! 

 Vamos fazer muitas brincadeiras e jogos para 

aprendermos bastante em nossas aulas!! 

Vamos lá! 

Bons estudos! 

https://www.pensador.com/autor/lev_vygotsky/


                                 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 05 DE MARÇO DE 2021 – 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: 

Sala do G5A   

8h às 10h20 - Prós Danielle, Renata, Natália 

9h:30 às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5B   

8h às 10h20 - Prós Rosana, Renata, Natália 

9h:30 às 9h50 - Intervalo 

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Sala do G5C   

14h às 16h20 - Prós Lucileide, Renata, Ananda 

15h:30 às 15h50 - Intervalo 

16h20 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO- Linguagem / Natureza 

Objetivos:  

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Ampliar seu repertório de histórias; 

 Perceber o som inicial das palavras e levantar hipótese sobre as letras que formam 

esse som; 

 Estimular e desenvolver os cinco sentidos; 

 Estimular e desenvolver a coordenação motora; 

 Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos (como e quando 

usamos deles e para quê); 

 Trabalhar autoconhecimento; 

 Identificar e diferenciar os sentidos, aprendendo como cada um deles funciona e 

opera no corpo humano; 

 Identificar e classificar diferentes informações 



 EI03EO05 - Demonstrar valorização do seu próprio corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com quais convive. 

 EI03EO03- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 EI03EF09 - Levantar hipóteses sobre à linguagem escrita, realizando registro de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ ou de leitura. 

1a Atividade: Contação de história: “Bibi come de tudo!” 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos sempre teremos história. E  

continuando nossos estudos sobre alimentação saudável, vou ler a história: “Bibi 

come de tudo.”:  https://www.youtube.com/watch?v=q9kSN6mPd9M 

 Quem gostou da história? Quais alimentos estavam na lista de Bibi? E vocês, tem 

algum alimento que não gosta de comer?   

 Vamos escrever (do seu jeito, no caderno de desenho) o nome de 3 alimentos que 

não gostamos de comer formando uma lista. Podemos ilustrar também pintando bem 

bonito. 

 Mas antes precisamos fazer o cabeçalho. Nele colocaremos a data do dia e o 

título(nome) da atividade. 

 

DATA:  5 – 3 – 2021 

NÃO GOSTO DE: 

2a Atividade: Os 5 Sentidos do Corpo Humano 

 Vocês já pensaram o que vocês não gostam desses alimentos? É o gosto? É o cheiro?  

 E vocês sabem quais os órgãos do nosso corpo que são responsáveis por percebermos 

o cheiro e o gosto dos alimentos? 

 Sabiam que temos 5 sentidos no nosso corpo? Vamos conhecer agora ouvindo uma 

música do Patati Patata, muito divertida: Música dos 5 sentidos -  Patati Patata    

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs 

 E então, vocês aprenderam para que sevem os nossos olhinhos? E o nosso nariz? E 

os nossos ouvidos? E o que mais aprendemos com a música? 

 Pois é, nossos corpo tem 5 sentidos e agora vamos assistir esse vídeo para 

aprendermos um pouco mais sobre eles: 

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo&t=32s 

 Bem gente, quem aprendeu quais são os 5 sentidos do nosso corpo? Quais são eles?   

https://www.youtube.com/watch?v=q9kSN6mPd9M
https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs
https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo&t=32s


 

MOMENTO LIV 

 

Olá famílias! Como estamos?  

As nossas crianças acabaram de conhecer a MEL, uma ovelhinha amiguinha que irá 

acompanhá-las durante todo este ano.  

Mel irá dividir com as crianças suas descobertas, alegrias, seus momentos de raiva, medo 

e frustração. Ah, também irá compartilhar com elas como vem aprendendo sobre suas 

emoções e sentimentos. Como a Mel é um pouco agitada e perde a paciência com facilidade, 

vai compartilhar com seus novos amigos, como ela vem aprendendo a lidar com suas 

emoções. A Mel garante que vai ensinar alguns truques.  

Nesta semana o LIV em casa tem como objetivo estreitar ainda mais este laço entre as 

crianças e a MEL.  

Peça para a criança contar para você um pouco sobre esta nova amiga.  

Em seguida passe o vídeo musical que segue em anexo e converse com a criança sobre a 

importância dos animais, como eles são diferentes uns dos outros, como todos eles são 

especiais, e como eles devem ser tratados.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w 

 

 

A fim de estreitar ainda mais esta relação entre a criança e a Mel, seguem abaixo, algumas 

sugestões para perguntas. Fique à vontade para fazer outras, considerando a maturidade 

da criança.  

 

1. Quem é a Mel?  

2. Como ele é fisicamente? 

3. Que tipo de animal é a Mel? 

4. Quais são suas características? Ele é bondosa, alegre, amiga? 

5. Quais são os amigos da Mel? 

6. O que você mais gostou do Mel? 

7. Onde a Mel estuda? 

 

Depois convide a criança para fazer um desenho da MEL. Se achar oportuno, cole no quarto 

da criança. E envie para nós um desenho desta nova amiga. Vamos adorar receber.  

Quando puder, faça a atividade 01 do álbum de figurinhas, com a figurinha de número 01.  

 

3a Atividade: OFICINA: Desenho e pintura com hidrocor e lápis de cor 

 Pedir que as crianças desenhem em seus cadernos uma coisa que usamos o sentido 

da AUDIÇÃO, uma que precisamos usar a VISÃO, uma que precisamos o 

PALADAR,  uma o ORFATO e uma o TATO. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w


 

CIRANDA: 

 “EU ME MEXO”:  https://www.youtube.com/watch?v=8KQQxW9Qm9o 

 “EU SOU ASSIM”: https://www.youtube.com/watch?v=1vcZwFQi7T0      

 “PANDA EO O TESOURO DOS 5 SENTIDOS”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTBIOT_mg94 

 

HORA DE BRINCAR: 11h às 12h - 17h às 18h 

 

INGLÊS 

Friday, March 05 th, 2021. 

 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and its Drawing Time. 

Vamos pegar nosso material e fazer um desenho passo a passo com a Teacher. 

Depois pode colorir como quiser!! 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

https://www.youtube.com/watch?v=8KQQxW9Qm9o
https://www.youtube.com/watch?v=1vcZwFQi7T0
https://www.youtube.com/watch?v=MTBIOT_mg94

