
 

 

 

 

 

 

 

 

Querida criança! 

Que ao receber este pequeno gesto de carinho, 

você saiba que alguém, neste momento, 

se lembrou o quanto você é importante... 

Que a distância seja sempre superada,  

por algo que não se mede, 

nem pelo tempo, nem pelo espaço, 

Mas também sentimos, que mesmo longe, 

nossos pensamentos caminham lado a lado,  

em busca de um novo dia e de um novo amanhã. 

Receba, portanto o meu abraço apertado, 

que representa o grande carinho que tenho por você... 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, Ananda 



14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade\linguagem 
 

ATIVIDADE: Objetos da casa \ escrita espontânea 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os objetos que compõe a sala. Identificar a função de 

cada ambiente e as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 

 Assista ao vídeo da Pró Dani. Acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=X376LBmhW-E 

 Explore a imagem da sala de estar representada na ficha 60 solicitando à criança 

que identifique todos os objetos que a compõem e observe as cores, a luz solar 

entrando pela janela, como está o dia, etc. 

 Escreva o nome dos objetos mencionados em uma folha de papel.Trabalhe as 

características dos objetos: cor, formato, função, etc. 

 Pergunte o que falta na sala de estar. Após identificar que falta um sofá, peça que 

o desenhe na imagem da ficha. 

 Explore a posição e a localização dos objetos, perguntando, por exemplo: o que 

está em cima do móvel maior (televisão), o que está entre o móvel grande e o 

pequeno (sofá), o que está embaixo do abajur (móvel pequeno ou mesinha), entre 

outras possibilidades. 

 Retome o nome dos objetos representados, complemente com a palavra SOFÁ, se 

ela ainda não tiver sido citada.  

 Explore as palavras com a criança, relacionando com o nome dela e com palavras 

estáveis que já conhece. 

 Em seguida, proponha que escolha dois objetos da imagem e que escreva, 

espontaneamente, o nome deles na ficha de atividades. 

 Em seguida, ouça, cante e represente corporalmente a canção “A casa”, de Vinicius 

de Moraes, https://www.youtube.com/watch?v=fwi4iwH9dhI 
 Agora monte a sua casa com o jogo online 

https://poki.com.br/g/decora%C3%A7%C3%A3o-da-casa-cortada ou 

https://poki.com.br/g/casa-lego 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X376LBmhW-E
https://www.youtube.com/watch?v=fwi4iwH9dhI
https://poki.com.br/g/decora%C3%A7%C3%A3o-da-casa-cortada
https://poki.com.br/g/casa-lego


English time:  

 

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

estudante a cantar e dançar. 

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

Agora vamos assistir o vídeo do teacher João com atividades para a melhoria da nossa 

coordenação motora. Convide toda a sua família para participar ! 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs  

https://youtu.be/jlqnwjHHpDg  

 

Movimento – Educação Física 

Atividade: BRINCANDO DE BRINCAR 

Objetivo da Aula:  

* Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

- Nossa habilidade  

* Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as 

diferenças individuais de desempenho dos colegas. 

Professor Madson, amigo do professor Daniel, preparou uma aula muito legal de 

Educação Física. Então crianças, vamos nos exercitar? Peça ajuda papai, a mamãe e ao 

irmão para brincar de um jeitinho bem legal. 

Acessem o nosso link da aula (https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4) na TV, 

COMPUTADOR, CELULAR ou o NOT e assistam toda a nossa aula, nela mostrarei como 

montar a nossa amarelinha africana, bem como ensinarei alguns movimentos que 

poderemos realizar nessa brincadeira. Adapte os movimentos como achar necessário, 

bem como o tamanho dos quadrados, para o tamanho das crianças. 

Para montar nossa atividade basta providenciar na sua casa FITA CREPE, (caso não 

tenha pode ser fitilho, fita de cetim, durex colorido, tiras de papel presas com durex 

ou outro material que assim entendam ser possível fazer). 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/jlqnwjHHpDg
https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4


Vamos brincar e viver essa experiência juntos, convide todos em sua casa e se divirta.  

IMPORTANTE: Use a criatividade caso não tenha o material. O importante é montar as 

5 linhas verticais e as 4 linhas horizontais no solo de acordo como está feito no vídeo.  

Eu gostaria muito de vê-los brincando com seus familiares. Se puder, filma essa 

atividade e posta lá na nossa sala virtual. 

Um beijão e até logo! 

 


