
 
 

 

 

 

 

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: 07 DE AGOSTO 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\Sociedade\Artes 

ATIVIDADE: Rimas 

OBJETIVO: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em 

diferentes palavras. Expressar-se artisticamente. Levantar hipóteses em relação 

à linguagem escrita. 

 

 Leia o poema da ficha 109 diversas vezes. Trabalhe o conceito de rima somente no 

nível da percepção sonora, pedindo que perceba como os sons finais de “poesia” e 

“dia” são parecidos.  

 Escreva os versos em uma folha de papel e leia-os passando o dedo sobre as letras. 

Convide a criança a fazer o mesmo. 

 Interprete o poema e fale sobre o desejo do poeta de querer ser criança todos os 

dias. 

 Pergunte o que criança faz, do que gosta, o que é um passeio de criança e comida 

de criança, o que ela não pode fazer, etc.  

 Depois, peça a ela que faça desenho mostrando o que é ser criança. Peça que relate 

o que desenhou e um adulto seja o escriba de seu relato. 
 Vamos rimar? Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ZjoOT4bp2AE 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Ciranda de livros. 

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. 

 

  Realizar  a contação de história para a criança com o livro “ O meu pai”  

https://www.youtube.com/watch?v=UDupiecVYS8 

  Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

     - Quem são os personagens? 

     - Onde se passa a história? 

-    - O que aconteceu na história de mais importante? 

 

 Agora faça um desenho  da história no caderno de desenho. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjoOT4bp2AE
https://www.youtube.com/watch?v=UDupiecVYS8


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=GoSq-yZcJ-4), ver alguns animais da 

selva, que tem na canção.  

 Depois fazer a atividade do livro página 39, aponte para cada animal e se o estudante 

souber falar o nome do mesmo, peça para que pinte o círculo referente ao animal. 

Vocabulário: 

Crocodile (crocodilo) 

Snake (cobra) 

Tiger (tigre) 

Elephant (elefante) 

Spider (aranha) 

Rhino (rinoceronte) 

 

Momento LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? Como estão passando todos esses dias em casa? 

Imaginamos as delícias e todas as dificuldades enfrentadas! Assim como vocês, também 

passamos por isso. Com a saudade transbordando, preparamos mais uma semana com 

muito carinho pensando em todos vocês. 

 Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos a música: “Ijexá do lar doce lar”, que vai 

falar justamente sobre o lar, sobre a nossa casa, sobre a proteção que sentimos estando 

nela, sobre o acolhimento que ela nos proporciona. Fala do lar como o melhor lugar que 

possuímos. É importante pensarmos sobre isso, principalmente porque essa noção de lar, 

vai muito além do espaço físico, mas o que faz esse lugar tão especial é justamente as 

pessoas que moram nele. Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando vocês para 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


primeiro mostrar o vídeo da música “Ijexá do lar doce” para a criança ouvir, dançar e 

brincar livremente, como ela desejar.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o 

objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música, depois disso, 

inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. 

 

LAR DOCE 

 

MÚSICA: IJAXÁ DO LAR, DOCE LAR 

 

Meu lar é um doce lar 

 Mas hoje eu quero ir lá fora brincar (2x)  

Abri a porta e fui além 

 Fiquei lá fora procurando alguém (2x)  

Mas está frio 

 Sinto que resfriou  

Lembro da mamãe a me aconselhar  

Vou andando ao melhor lugar  

E ele é o meu lar, doce lar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que sua casa significa para você?  

Você gosta da sua casa? 

 O que você mais gosta?  

O que você não gosta na sua casa? 

 Por quê?  

O que você pode fazer em casa? 

 E o que não pode?  

O que você mais gosta de fazer em casa?  

O que você gostaria de fazer fora de casa? 

 Como você se sente em casa? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música ou sobre sua 

casa e compartilhe conosco aqui no Google Classrrom.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be


E você gostou dessa música?  

Você já refletiu sobre o lar?  

O que você entende por lar?  

O que a casa representa para você?  

Responda essas questões e compartilhe com a criança também! Sabemos como pode ser 

difícil estarmos um tempo maior em casa, mas é um dos lugares mais seguros que 

conhecemos... já pensou nisso?  

Como você se sente em casa? 

 

Para expandir em família: 

 

Atividade 01: Vamos fazer algo diferente em casa? Tour improvisado! Fantasia 

improvisada!  

 

A ideia é vocês tentarem se fantasiar com roupas e acessórios improvisados para se 

vestirem de turista e guia.  

Utilizem o que tiverem em casa, vale óculos, boné, enfim... deixe a imaginação fluir. Você 

pode escolher o que poderá ser usado e deixar já separado para a criança utilizar.  

A brincadeira deve ser feita em família. Vale tudo: desde fantasia à maquiagem! Mas 

lembrem-se, não precisa ser nada muito elaborado! Ah, não esqueça de compartilhar com 

a gente uma selfie de vocês fantasiados em casa!  

Depois de vocês estarem fantasiados, que tal brincar de guia e turista? Se a criança não 

souber o que significa, explique para ela antes da brincadeira. Ela pode ser o guia e a 

missão será apresentar os cômodos da casa e explicar para que eles servem. Durante o 

trajeto, ela pode falar sobre o lugar que mais gosta e o que menos gosta. Não tem regra 

também, ela pode falar do jeitinho dela! Se for muito difícil, você poderá auxiliá-la ou 

trocar de lugar com ela e fazer primeiro a explicação sobre os cômodos. 

 

Atividade 02: CASA E RUA 

 

Tem uma brincadeira muito legal e simples de fazer. Você deve dividir, com uma fita 

crepe ou fita normal, dois lados do chão. Pode usar o que tiver, o importante é separar 

dois lados. De um lado será a “casa” e do outro será a “rua”. Um adulto terá que falar em 

voz alta em qual lado as pessoas devem ir: rua ou casa. Quando falar RUA todos devem ir 

para o lado nomeado como rua. Quem trocar o lado, deverá esperar a próxima 

oportunidade para recomeçar a brincadeira. Convide todos para participarem! 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 


