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QUANTO MAIS CEDO A CRIANÇA TIVER CONTATO COM OS LIVROS E 

PERCEBER O PRAZER QUE A LEITURA PRODUZ, MAIOR SERÁ A 

PROBABILIDADE DE SE TORNAR UM ADULTO LEITOR. 
SIMONE HELENA DRUMOND  

 

Vamos continuar viajando no mundo dos contos? 

Estou esperando vocês! 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 

DATA: 28 DE MAIO 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 

9h30 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 

9h30 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 

15h30 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; 

 Desenvolver a base alfabética: 

 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: Projeto Contos: “A Bela e a Fera” 

 Gente hoje é Sexta-feira dia de Ciranda. E vamos continuar o nosso projeto de 

Contos, com a História que fala de uma fera muito feia que gosta de uma moça linda. 

Quem conhece essa história? 

 Então vamos lá? Assistiremos a história e descobriremos o nome. LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIIkx6IBMc 

  Quem gostou da história? Onde aconteceu a história? Quantos personagens tem na 

história? Qual o nome deles? ... 

 MORAL DA HISTÓRIA: A moral da história da “Bela e a Fera” é que você deve 

gostar das pessoas pelo interior dela, não pelo exterior, pois uma pessoa muito bonita 

pode ser uma pessoa má por dentro. É por isso que o príncipe vira fera: ele vira o que 

ele é por dentro. 

2a Atividade: REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 

 Vamos fazer uma lista dos personagens da história no caderno de pauta. Não podemos 

esquecer de colocar a data e o nome da atividade; 

 

DATA:  28 – 5 – 2021 

LISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIIkx6IBMc


 Agora escolha uma parte da história que você não gostou e que poderia mudar e 

desenhe. Mas não pode esquecer de representar o local que acontece a história (o 

cenário); Peguem o caderno de desenho e escrevam a Data e o título do seu trabalho; 

depois escreva, do seu jeito, qual a parte que você escolheu para representar; 

 

DATA:  28 – 5 – 2021 

A BELA E A FERA 

 

LANCHINHO: 9h:30 às 9h:50 - 15h:30 às 15h:50  

 

3a Atividade: OFICINAS – Fantoche da história -  

 Vamos fazer os personagens da história que assistimos hoje: A Bela e a Fera. Mas 

pode escolher outro personagem para fazer o fantoche; 

 Peguem o material que foi solicitado: 1 folha de papel marrom, 1 amarela e uma 

branca, cola, canetinhas coloridas e lápis de cor, 2 palitos de picolé ou 2 lápis. 

 Pronto, agora é só brincar. 

 

CIRANDA: 

 “A Bela e a Fera”, com fantoche:  https://www.youtube.com/watch?v=DquKLfC3ark 

  A Bela e a Fera, filme completo  

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4HLAHNhv8 

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Como estamos? Por aqui, estamos todos bem. Na esperança de que logo 

voltaremos a nos ver.  

Nesta semana, o LIV em casa abordará uma emoção chata, que ninguém gosta de senti-la, 

mas considerando que toda emoção tem como finalidade a sobrevivência humana, é 

importante compreendermos ela, aceitá-la e validá-la.  

Estamos falando da tristeza! Por mais que ela não seja desejada, ela também faz parte 

das nossas vidas e aparece em várias situações. 

A tristeza também faz parte do universo infantil, as crianças também a vivenciam por 

vários motivos. Elas podem ficar tristes quando não conseguem atingir seus objetivos ou 

quando não tem seus desejos atendidos, por exemplo. É importante que elas aprendam a 

identificar essa emoção e nomeá-la, e que os adultos compreendam esse momento.  

A música “Valsa da tristeza” fala sobre um momento de tristeza e traz uma reflexão 

importante sobre o ato de chorar. Interromper o choro da criança pode não ser o melhor 

https://www.youtube.com/watch?v=DquKLfC3ark
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4HLAHNhv8


caminho, pois muitas vezes é a forma que ela tem para comunicar uma dor ou 

descontentamento. A música também fala sobre a transformação e vem muito ao 

encontro do que estamos vivenciando nesse período de quarentena. Nós estamos lidando 

com mudanças frequentes e tentando nos adaptar, tentando nos transformar também. 

Assim, convidamos vocês para primeiro mostrar o vídeo da música: “Valsa da Tristeza”, 

conforme segue o vídeo em anexo para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, como 

ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa 

vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música, 

depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu, conforme 

seguem as orientações abaixo: 

QUANDO A TRISTREZA CHEGAR.  

 

MÚSICA:  VALSA DA TRISTEZA.  

 

“Um dia ele acordou com vontade de chorar 

Prendeu respiração, sentiu peito apertar 

Chorar podia não, todos vão lhe provocar 

Queria a alegria para sempre conquistar 

Mas a alegria sozinha não vinha 

Vinha com a prima tristeza a lhe acompanhar 

Cada uma em seu momento 

Cada qual em seu lugar 

E a beleza dessa vida é saber se transformar” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be 

 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Você fica triste? 

O que te deixa triste?  

Quando você fica triste, o que você faz?  
 

Em seguida, se achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música 

ou sobre um momento que ficou triste. Nem sempre é fácil falar sobre a tristeza, até 

para nós adultos. Então, o desenho pode ser um importante recurso terapêutico.  

 

Se quiser e puder, compartilhe conosco no Google Classroom. Vamos adorar receber.  
 

Forte abraço.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be


Inglês: 

Good Morning, 

 

Hoje, vamos terminar nosso livro I CAN. 

Depois, vamos arrastar as cadeiras and let’s PLAY!! 

A teacher vai dando os comandos e vamos fazendo ok. Run, JUMP, WALK, HO, WADDLE 

Let’s have fun! 

 

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

 

 

                          BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


