
 

 

 

               

 

 

 

 

 

Meus amores, 

Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina 

resulta em felicidade e grandes conquistas. 

Conte sempre comigo para tudo que precisar! 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 08 DE MAIO DE 2020 – 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:  

8h às 8h50 

Sala do G4A – Prós Danielle, Renata LIV, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João 

 



Área do Conhecimento: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Mão na massa! 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 Mostrar o livro página 40 e perguntar à criança se ela sabe do que se trata o texto. 

Esperamos que a criança responda que é uma receita. 

 Após descoberto, que tal fazer uma deliciosa sobremesa? 

 Leia a receita para a criança várias vezes, se necessário, para que a compreenda e 

se familiarize com o passo a passo. 

 Em local adequado, realizem a receita. Deixe o texto instrucional à vista e realize 

cada passo apoiado no texto, sempre solicitando a ajuda da criança para a leitura e 

a elaboração do prato. 

 Explore os aspectos matemáticos que a atividade proporciona, por exemplo, 

quantidade de ingredientes, a transformação que acontece com eles. Permita que as 

crianças os experimentem. 

 Enquanto a musse de limão gela, vamos fazer as outras atividades! 

 

Ciranda de livros: 

ATIVIDADE: Interpretação da história 
 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 Você conhece a história do patinho feio? Vamos assisti-la? 

https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M 

 Agora que você já assistiu à história, será que consegue lembrar da sequência em 

que as coisas aconteceram? Abra seu livro na página 28 e veja se consegue. Vale 

assistir ao desenho várias vezes para lembrar! 

 Que tal fazermos um pato de dobraduras? Coloquei um exemplo 

aqui... mas, pode ficar livre e encontrar outros patos pela 

internet.  

 Quando seu pato estiver pronto, faça um lindo cenário no seu 

caderno de desenho para colá-lo. Não esqueça de colocar o 

título: PATINHO FEIO  

 Agora, será que nosso musse está pronto? Não esqueça de tirar uma foto e 

enviar! Já estou com água na boca! 

https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M


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. 

Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

 

Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Explorando o amor.  

Primeiramente mostre à criança o vídeo da música Axé do Amor, conforme segue o link 

abaixo para ela dançar e brincar livremente como  desejar.  

“Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

O amor é o sorriso do amigo ao seu lado 

É família ou é bicho tão amado 

É abrigo até o sol raiar 

O amor é uma brincadeira, é uma dança 

É dar a mão a uma criança 

É estar junto, é confiar 

Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

Vem de mansinho, vem chegando pra ficar 

Se aloja bem quietinho e faz o mundo girar 

E tem gente que não sabe pra que serve o amor 

(6x)” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be 

 

Depois de ouvir uma ou mais vezes a música, inicie um diálogo com a criança sobre o vídeo 

que ela assistiu.  

Você pode fazer perguntas como: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be


 

1. O que você achou do vídeo? 

2. O que você entendeu da música? 

3. O que é o amor para você? 

4. Quem ou o que você ama? 

 

Lembre-se que não há resposta certa ou errada e caso a criança não queira responder, 

tudo bem.  

Após a escuta, proponha que a criança desenhe algo ou alguém que ela ame. Deixe a criança 

livre para decidir o que desenhar. Ela pode desenhar pessoas, objetos, lugares, afinal, nós 

podemos amar de formas diferentes. Esse desenho poderá ser compartilhado enviado ou 

guardado para, em momento oportuno, ser entregue a alguém que vocês escolherem.  

Lembre-se de encaminhar o desenho para a gente aqui no Classroom e nos contar como foi 

esta experiência.  

Aguardamos vocês! 


