Meus pequenos,
Vamos aproveitar nossa família pertinho da gente e nos divertir
bastante com eles.
Um beijão,
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4
DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2020 – QUARTA-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:
9h30 às 10h20
Sala do G4A – Prós Roberto, Danielle, Ananda
14h às 14h50
Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João

Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Interpretando o poema
OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
 Retome o poema e leia o nome dos presentes que Marina quer ganhar.
descreva as ilustrações e fale sobre outras possibilidades de desenhos
para os presentes mencionados no texto.
 Visualizar o slide para ampliar o repertório acerca dos objetos e
animais citados no poema.
https://www.mendelvilas.com.br/wpcontent/uploads/2020/09/PRESENTES-DE-MARINA.pdf
 Abrir o livro na ficha 125 e desenhar os presentes que Marina quer
ganhar.

Área do Conhecimento: Artes/Matemática
ATIVIDADE: Numerando os ovos
OBJETIVO: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).




Que tal montarmos uma caixa de ovos?
Vamos assistir ao vídeo que pró Lore preparou com muita atenção.
Agora é a sua vez de numerar os seus ovos com bastante atenção. Vamos lá!

Acesse o link - https://youtu.be/xl7Gxv5nszE

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.

Pôr o vídeo Town (https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4), repetir o
vocabulário que aparece no vídeo.
Assistir ao vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer um delicioso “carrot cake”.

Música:
OBJETIVO
Buscar sons agudos e graves dentro de casa.
Tocar com sons encontrados.
METODOLOGIA
No início da aula pedir as crianças que encontrem em casa sons agudos e graves para
tocar junto com o professor.
Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/yusUGyCZkZk
Vamos apreciar este concerto com instrumentos de época.

