
 

               

 

 

 

 

Meus amores, 

A saudade ainda é grande, mas, que bom que estamos tento a 

oportunidade de matá-la durante nossas aulas online. Continuem 

participando e nos enviando suas atividades prontas. Estamos aqui 

acompanhando tudo!  

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 12 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra J 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 



 

 Assistir ao vídeo da letra J: https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A. 

 Em uma caixa de areia, maisena, farinha de trigo ou qualquer material que tenha 

em casa solicitar que escreva a letra J. permita que a criança brinque com a 

escrita livremente. 

 Será que você consegue encontrar 2 palavras que comecem com a letra J? Então, 

escreva-as no seu caderno de desenho e não esqueça de colocar o título: LETRA 

J. 

 Depois, você irá assistir atentamente ao vídeo e verificar as palavras que Xuxa 

canta que iniciam com a letra J: 

https://www.youtube.com/watch?v=lJk8WhgACvU&list=PLzW0RK01lEAz8NB

Q_-X_4o4LD39-5V2Ae&index=11-letra J. 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 

ATIVIDADE: Onde mora minha família 

 

OBJETIVO: Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a 

história dos seus familiares e da sua comunidade/. 

 

 Olhando a gravura da página 41, converse com a sua professora: O que será que 

elas estão fazendo? Será que são da mesma família? E você, mora com quem? Você 

tem irmãos? Quantos membros há na família? Como é a rotina da família? 

 Você ajuda a sua família na rotina de casa? O que faz para ajudar? Abra na página 

51, veja a gravura onde as crianças estão ajudando seus familiares e faça um 

desenho de como você também ajuda eles. 

English time:  

Colocar no YouTube  a canção Good morning song, logo em seguida por no YouTube a 

canção  https://youtu.be/JoF_d5sgGgc incentivar o estudante a dizer "I can clap my 

hands, I can stamp my feet, wave my arms"e outros movimentos que aparecem no vídeo. 

Depois fazer a atividade do livro página 17 (áudio  Cd 1 25). 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo da aula: Construir a cultura e importância do alongamento antes dos exercícios 

físicos; 

https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A
https://www.youtube.com/watch?v=lJk8WhgACvU&list=PLzW0RK01lEAz8NBQ_-X_4o4LD39-5V2Ae&index=11-letra%20J.
https://www.youtube.com/watch?v=lJk8WhgACvU&list=PLzW0RK01lEAz8NBQ_-X_4o4LD39-5V2Ae&index=11-letra%20J.
https://youtu.be/JoF_d5sgGgc


Desenvolver noções básicas do movimento, possibilitando à criança a exploração dos 

variados tipos de expressão corporal mediante ao desenvolvimento de elementos 

psicomotores e habilidades motoras e corporais. 

 

Assista a vídeo aula que nossa Educação Física vai ficar ainda mais divertida em casa. 

Acesse o link na atividade. https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk 

 

https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk

