
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

23/03/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir do mesmo, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

GRUPO 4 

  

SEGUNDA-FEIRA (23/03) 

• Master Chef – Vamos fazer um sanduiche. Verificar o que tem na cozinha produza um 

delicioso sanduiche. Fotografe esse momento e cole numa folha de A4 ou ofício, e com 

a ajuda de um adulto, a criança deve escrever do seu jeitinho, os ingredientes que 

usou, para levar para a Escola no retorno às aulas. 

• Vamos brincar de construir um bilboquê, siga passo a passo. 

Oba chegou a hora da diversão, mas é claro que usaremos a 

criatividade para montarmos um brinquedo com materiais 

recicláveis. Confira o passo a passo e veja como é super 

fácil.  

Materiais para a confecção: 

• Uma garrafa PET descartável; 

• Uma tampinha de refrigerante; 

• Barbante; 

• Tesoura sem ponta; 

• Materiais para enfeitar; 

Como fazer: 

• Corte a garrafa PET na altura do gargalo, lembrando uma tacinha; 

• Corte cerca de 30 cm de barbante; 

• Amarre uma ponta de barbante na tampinha de refrigerante e a outra ponta amarra na 

garrafa PET; 

• Enfeite o bilboquê  com os materiais que você quiser; 



• Agora é só jogar e brincar, tentando colocar a tampinha dentro da garrafa sem usar as 

mãos. 

• 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. 

Logo em seguida por a canção Hello 

(https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8) 

Perguntar como a criança está hoje  (How are you today?), falar da estação do ano que 

está começando “auttumn” (outono) e que é uma das quatro estações do ano. Assistir ao 

vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g e dançar junto com os 

personagens. Pedir para que faça um desenho da estação do ano preferida.  Usar a frase 

“I like...(estação do ano)” 

LIKE - GOSTO 

AUTUMN – OUTONO 

WINTER – INVERNO 

SPRING – PRIMAVERA 

SUMMER - VERÃO 
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