
 

               

 

 

 

 

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: 15 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 

Natureza e sociedade 

OBS: hoje vocês irão mostrar à pró e aos seus colegas como ficou sua árvore 

genealógica. 

 

ATIVIDADE: Família 



OBJETIVO: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

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

 

 Durante esta semana já conversamos sobre a formação das nossas famílias e fizemos 

uma árvore genealógica para mostrar à nossa professora e aos nossos colegas. 

 Agora, junto com sua professora vamos fazer uma lista no caderno de desenho das 

pessoas que colocamos na nossa árvore.  

 vamos ouvir a história: As famílias do mundinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8 

 

Ciranda de livros: 

ATIVIDADE: Interpretação da história 

OBJETIVO: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-

leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 Escolha um livro bem interessante em sua casa. Um adulto deverá fazer a leitura 

chamando atenção para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 Em seguida, ilustre no caderno de desenho a parte que você mais gostou com bastante 

capricho.  

 

 INGLÊS: 

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

teacher Ananda ensinando a fazer o "color transformer". 

 

MOMENTO LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Explorando o afeto, a atenção e cuidado com o outro.  

VAMOS PLANTAR? 

O amor muitas vezes pode ter relação com o afeto, o cuidado, a atenção diária. Uma 

atividade bem interessante que podemos propor para as crianças é que ela plante um 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8


feijãozinho. É uma atividade relativamente simples, mas em que ela vai poder acompanhar 

o desenvolvimento da plantinha e terá que cuidar dela com carinho e atenção, todo dia. 

Qualquer copinho, algodão e alguns grãos de feijão já são suficiente. Com o passar do 

tempo, crescerá uma plantinha. 

 

Como fazer? 

Para plantar, forre o fundo do copo com algodão umedecido, coloque os grãos de feijão e 

deixe o copo em local iluminado. Mantenha o algodão sempre úmido, molhando aos poucos. 

Explique para a criança que será preciso ter paciência, pois o processo é um pouco 

demorado. Diga que também pode não dar certo e se por acaso o feijão não brotar, você 

pode propor que façam novamente a experiência... Só não vale desistir sem tentar! 

Uma dica bem legal é mostrar para a criança fotos de lugares, pessoas e coisas que vocês 

amam, lembranças vividas e em que vocês se sentiram amados. 

Com certeza será um momento muito especial 

para todos vocês! 

Ao final, façam a atividade 06 do álbum de figurinhas com a figura de número 04.  

BOM FINAL DE SEMANA! 

 


