
 

 
 

 

 

 

Meus amores,  

Estamos morrendo de saudades, mas, com nossas aulas virtuais podemos nos 

sentir pertinho enquanto tudo isso não passa. 

Preparamos atividades com muito carinho para que vocês, além de aprender, 

possam se divertir. 

 

Um beijo grande! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 14 DE JULHO 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 

NESTE DIA AS CRIANÇAS DEVERÃO ESTAR FANTASIADAS DE 

ALGUM PERSONAGEM DE CONTO DE FADAS. 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Portadores textuais\ livros clássicos: contos de fadas 



OBJETIVO: Conhecer e identificar diferentes portadores textuais.  

  

 Você conhece os contos clássicos? 

 Hoje, você irá assistir a aula fantasiado de algum personagem clássico que você 

gosta. (Lembrando que pode usar a criatividade) 

 Vai apresentar para seus colegas e sua professora, característica da história 

deste personagem. 

 Depois, você irá desenhar seu personagem favorito no caderno de desenho. Não 

esqueça de colocar um título com o nome do personagem que você desenhou. 

Capriche! 

 Agora que você já desenhou, com ajuda de um adulto vai construir o personagem 

que você escolheu com sucatas. Siga as orientações da ficha 97. 

 

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. 

Hora da atividade, fazer a página 29 do livro Super Safari, vamos falar sobre ser 

paciente, saber o momento certo de fazer as coisas, saber esperar a nossa vez. Saber 

de algum momente que a criança se chateou por alguém ter passado na sua frente. Ou se 

ela passo na frente de alguém e ouviu uma reclamação. 

Logo em seguida por a canção I like my room 

(https://www.youtube.com/watch?v=H1EwOflyey4) 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes para 

o desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle respiratório e 

motricidade fina. 
 

Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais: 

- Rolos de papel higiênico; 

- Barbante/cordão/cadarço 

- Fita adesiva/durex 

- Papel 

Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=H1EwOflyey4
https://youtu.be/jqsHNehxlSY

