
 

 

 

 

 

 

 

 

Querida criança, 

Espero que gostem das atividades que preparei para vocês. Estou na 

torcida para que, em breve, possamos estar brincando e sorrindo 

juntos. Enquanto isso... espero vocês todas as manhãs para nossos 

encontros online que enchem nossos dias de alegria. 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 29 DE MAIO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online:  

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: Letra L 

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

 Mostrar o vídeo piquerruchos letra L https://www.youtube.com/watch?v=r-

pWjscB5hs. 

 Perguntar a criança quais as palavras que vimos no vídeo que começam com a letra 

L. Pedir que faça a letra L com o auxílio de palitos de picolé ou tiras de papel. 

Escrever o titulo LETRA L.  

 Em seguida indagar: Você conhece um bichinho que vive nas plantas, come folhas e 

depois de um tempo vira borboleta? Mostrar o vídeo a borboleta e a lagarta palavra 

cantada https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8. 

 Apresentar a palavra lagarta e fazer uma lista de palavras com a letra L no caderno 

de desenho. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Ciranda de livros-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). 

 Leia para a criança a história https://pt.slideshare.net/marisaseara/livro-o-caso-

do-bolinho “O caso do bolinho" 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.  
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English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube “Hello song”, estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Logo em seguida por no YouTube a "Body song!" 

Em seguida fazer a atividade do livro página 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA&t=159s 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=hello+songs 

 

Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Conhecendo o medo para enfrentá-lo quando necessário.  

Essa semana vamos conversar com os pequenos sobre o medo? 

Para ilustrar acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Lk1hG2ICXwc 

Esta é uma emoção fundamental para nossa sobrevivência, pois o medo de forma 

moderada nos dá prudência, e assim, nos coloca, sempre em alerta. 

Portanto, não é ruim sentir medo. Ao contrário. O medo nos protege. É através do medo 

também que despertamos a coragem.  

Só precisamos aprender a lidar com ele, mas jamais negá-lo.  

Assim, sempre que o medo ocorrer de forma exagerada, podemos aprender a administrá-

lo com criatividade a fim dominá-lo e não o contrário.  

Por exemplo, seria muito legal se vocês tivessem algo da família que pudesse ser usado 

pela criança em alguns momentos em que ela precise se sentir mais segura. Separe uma 

manta ou cobertor que possa ser customizado com os materiais que vocês já têm em casa, 

como botões, fitas ou retalhos. O cobertor não precisa estar novo, só precisa estar em 

condições de ainda poder ser usado. Este cobertor poderá ser o Cobertor da Coragem.  

Assim, combine com a criança que, sempre que for necessário, ela poderá recorrer ao seu 

“cobertor da coragem”.  

Que tal tirar uma foto do “cobertor da coragem” para vermos como ele ficou? 

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Até a próxima!  
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