
  

 

 

 

 

  

 

 

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: 20 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-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 Roberto, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João 

 



Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 

ATIVIDADE: Família\ Cômodos da casa 

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

linguagem oral. Identificar os ambientes, objetos e função de cada ambiente da casa e 

as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 

 

 Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=w9xuFPOlD4A. Converse o trabalho 

da Pombinha para deixar a casa arrumada. Converse sobre o que as crianças podem 

fazer para ajudar em casa. 

 Liste essas ações na lousa ou em um cartaz e faça desenhos ao lado de cada uma 

para dar significado à escrita. 

 Mostre a ficha 50 de atividade à criança e peça-lhe que diga o que vê e o que 

imagina que deverá realizar como atividade. Em seguida, peça-lhes que observem a 

primeira imagem e a descreva, identificando cada membro da família representada, 

o que estão fazendo, a posição de cada um dos objetos, os nomes dos elementos 

da imagem, etc. Valorize a cooperação na realização das tarefas domésticas 

representadas na cena. 

 Em seguida, peça que observe a segunda cena representada e que busque os 

elementos que faltam ao fazer a comparação com a primeira cena. Caso tenha 

dificuldades, dê dicas, orientando o olhar da criança sem lhe fornecer a resposta.  

 Pergunte a ela como as tarefas domésticas são divididas em suas casas. Diga a elas 

que é importante valorizar o trabalho que se realiza em casa. Discorra sobre a 

importância do trabalho cooperativo no lar para que ninguém fique sobrecarregado, 

enfatizando quanto é gostoso estar em um ambiente bem cuidado, ter roupas 

limpas para vestir, consumir refeições feitas em casa, entre outras possibilidades. 

 Assistir a história gravada da Pró Dani “Dentro da casa tem...”. Acesse o link: 

https://youtu.be/YvxRJHrt3Ok 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Ditado de imagens 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI. 

https://www.youtube.com/watch?v=w9xuFPOlD4A
https://youtu.be/YvxRJHrt3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI


 Apresentar imagens de objetos pertencentes à casa (imagens 

disponíveis no classroom). 

 Repetir pausadamente o nome de cada objeto. Levando a criança a perceber 

o som da letra que está pronunciando sem dar respostas prontas. 

 O importante é que a criança registre no caderno de desenho através da escrita 

como ela acha que a palavra é escrita. A criança deve levantar hipóteses sobre a 

escrita das palavras. 

 

Música: 

Aula online - Acompanhamento de canções infantis.  

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta.  

Assista o vídeo acessando o link: https://youtu.be/OBcfK7UTTBs 

 

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. 

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

https://youtu.be/OBcfK7UTTBs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

