
 
 

 

 

 

 

Meus queridos alunos,  

Está semana vamos falar de uma pessoa forte, guerreira, repleta de 

sabedoria. O Papai! Ter um pai é ter seu melhor amigo sempre por 

perto! É saber a quem recorrer quando se está em apuros, a quem 

abraçar quando as coisas não parecem melhorar. Comemore o Dia dos 

Pais e não se esqueça de enchê-lo de beijinhos!  

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 04 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 

 

 



Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Papai por um dia 

 

OBJETIVO: Despertar na criança sentimentos de respeito, admiração e amor pela 

família, destacando a figura paterna percebendo, assim, a importância do núcleo familiar. 

 Separe com a criança algumas roupas e acessórios do papai e proponha que a 

criança seja papai por um dia. 

 Pergunte sobre o papai (o nome do pai, características físicas, qual o papel dele na 

família, o que gosta de fazer com ele). 

 No caderno de desenho proponha fazer retrato do papai e escrever o nome. 

 Assista à história P de Pai no vídeo da Pró Dani. https://youtu.be/5o9kSDLOU2o 

 Após a história pergunte que tipo de papai ela acha que seu pai parece. 

  

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. 

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w), ver os brinquedos que 

tem na canção. 

Assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um jogo de blocos com material 

reciclável!  

Materiais: 

Rolos de papel higiênico  

Tintas 

Tesoura 

 

 

 

 

https://youtu.be/5o9kSDLOU2o
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w


Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Promover o estímulo da atenção, motricidade fina, criatividade, coordenação motora 

ampla e habilidades motoras através de atividades bem divertidas. 
 

Utilizaremos materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Papel; 

- Caneta, lápis ou hidrocor; 

- Fita adesiva; 

- Balde; 

- Meias. 
 

E o principal, se divirtam! 

 

Acesse o link https://youtu.be/Szv7-80UtOU 

https://youtu.be/Szv7-80UtOU

