
  

 

 

 

 

  

 

 

Meu amorzinho, 

Para esta semana preparei muitas atividades especiais para passarmos 

maravilhosos momentos juntos. Espero que goste desta gostosa viagem 

cheia de imaginação, encantos e descobertas! 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 
 

DATA: 19 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 K 

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na 

construção das palavras. 

 Apresentar o vídeo 

 https://www.youtube.com/watch?v=AHHrjTOgcG8- 

letra k piquerruchos.  

 Com um saco plástico transparente coloque tinta 

dentro, feche com fita adesiva e está pronto nosso 

risque rabisque. Agora passe o dedo sobre o plástico 

realizando o movimento da letra.  

 Apresentar alguns produtos do dia a dia que utilizamos 

e começam com a letra K. 

 Colocar a música da Xuxa letra K 

https://www.youtube.com/watch?v=l9oAvDAKqdE. 

  Em seguida, recortar 3 tiras de papel e solicitar que montem a letra K. Pesquisar 

3 imagens de palavras com a letra K .  

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 

ATIVIDADE: Minha família 

 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão. 

 

 Ler a história Um amor de família https://pt.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-

de-famlia.  
 E a sua família como é? Apresentar as crianças fotos da família no celular ou tablete, 

ou pegar o álbum da família. Quais são as pessoas que fazem parte da sua família? 

Imprimir e colar as fotos ou desenhar na página 45.  
 Agora vamos observar a família Pereira na ficha 46. A família representada tem o 

sobrenome Pereira que está escrita no tronco da árvore. E qual o seu sobrenome? 

 Vamos encontrar na imagem alguns elementos. Nomeie um de cada vez para a criança 

procure na imagem e circule. 

 Em seguida, realizar a contagem de pessoas e objetos representados na ilustração. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AHHrjTOgcG8-
https://www.youtube.com/watch?v=l9oAvDAKqdE
https://pt.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia
https://pt.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia


English time:  

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.” 

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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 19. Em seguida observar o as 

crianças dançando e fazendo movimentos com o corpo. Cobrir a linha pontilhada de forma 

livre. Mexer as partes do corpo que a música pede. (cd 1, 31) 

 

Educação física 
 

Professor Daniel sugeriu um vídeo com atividades muito bacanas. Assista lá e mexa-se! 
 

Objetivo da Aula: 

Desenvolver aspectos psicomotores importantes para a aprendizagem da consciência 

corporal, imagem corporal, noção espaço-tempo, postura, linguagem e equilíbrio através 

de atividades rítmicas. Acesse o link: https://youtu.be/slShEL-N1mA4 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://youtu.be/slShEL-N1mA4

