
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 17 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 



Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Contos Clássicos 

OBJETIVO: Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea) 

em situação com função social significativa. 

 

 Apresentar a história do Patinho Feio através do vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=UleHGh7yOX8  

 Conversar sobre a história. O que você acha sobre nenhum patinho querer ficar 

perto do Patinho Feio só porque ele é diferente? O que você acha que o Patinho 

Feio sentiu quando os outros patos saiam de perto dele? O que você faria se seu 

colega não quisesse brincar com você? 

 Deixar que a criança comente naturalmente e mostrar que sempre existe alguém 

que vai querer brincar com a gente. 

 Agora, você irá desenhar um cenário bem bonito no caderno de desenho e fazer 

um patinho de dobradura para colar nele. Capriche! 

 

English time:  
 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtubeB“good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar.  

Por o vídeo Town (https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4), repetir o 

vocabulário que aparece no vídeo. 

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 53, complete os rostinhos com uma 

happy face ou uma sad face de acordo com as atitudes das crianças na imagem, 

desenvolva um diálogo com o estudante sobre a importância de cuidar do Meio Ambiente, 

de manter a cidade limpa e dos bons hábitos como não jogar lixo no chão. 
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