
 

 

 

                              ROTEIRO DE ATIVIDADES  

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir deste, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

GRUPO 4 

SEXTA-FEIRA (27/03) 

 Corpo e movimento: Brincar de corda com as crianças na área externa. Passar por baixo 

da corda. Pular o Rio.  

 Introduzir a música Salada, Saladinha, acessar o site: 

https://www.youtube.com/watch?v=gAb2mvSLNWU – Escutar e se divertir. 

 Vamos fazer uma experiência? 

 

O que você precisa: 

1 prato fundo, um pouco de leite, corantes de alimento (pelo menos duas cores diferentes) 

1 palito de dente, detergente de cozinha 

 

O que deve fazer: 

Coloque um pouco de leite em um prato fundo e deixe descansando alguns minutos para 

que o leite esteja sem se mover no prato. Pingue algumas gotas de corantes de alimentos 

de cores diferentes. Em nossa experiência, colocamos uma gota de corante amarelo, um 

de corantes vermelho, uma de azul e uma de corante rosa. NÃO MISTURE OS 

CORANTES!  

Pegue um palito de dente e molhe a pontinha com um pouco de detergente para louças. 

Não é necessário colocar muito detergente, só coloque um pouco na ponta do palito. 

Retire o excesso (se ficar como uma gota). 

Rapidamente, coloque o palito no meio de alguma mancha de tinta. Aqui, nós fizemos 

assim: primeiro o palito foi colocado no meio da mancha amarela - e... PUFF! 

Fazer uma arte com tinta misturando as cores numa folha de papel A4 ou ofício.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAb2mvSLNWU


 

 

 

 

 Vamos falar em Inglês? 

Pela manhã, passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Falar sobre os 5 sentidos do corpo humano, como e quando podemos utilizá-los. Assistir 

ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE. Falar como podemos utilizar 

esses sentidos em casa. Exemplo, como sabemos que a comida está sendo feita? Utilizando 

o “sense of smell” Sentido do olfato. 

SENSE OF TASTE - PALADAR 

SENSE OF HEARING - AUDIÇÃO 

SENSE OF SIGHT - VISÃO 

SENSE OF SMELL - OLFATO 

SENSE OF TOUCH – TATO 
 

 

RECADINHO DO LIV: 

Olá amiguinho e amiguinha! 

 

Vamos juntar as pequenas alegrias para sermos ainda mais felizes?  
 

Assista ao vídeo musical com o Educando “Pequenas alegrias” - Marcela Tais. Disponível 

em:   https://www.youtube.com/watch?v=NSzIdlIqksA 
 

Convide sua família para depois que assistirem ao vídeo, dancem juntos, façam desenhos 

relacionados às atividades que eles gostam de fazer, que proporcionem alegria e diversão.    

Papais, dialogue com eles a importância de sabermos identificar o que nos deixa alegre, 

e como podemos acionar este mecanismo dentro da gente, relembrando e buscando fazer 

aquilo que nos faz feliz. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE
https://www.youtube.com/watch?v=NSzIdlIqksA

