
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 18 DE SETEMBRO 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:  

9h30 às 10h20 

Sala do G4A – Prós Danielle, Renata LIV, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João 



Área do Conhecimento: Linguagem \ Natureza 

ATIVIDADE: Sentimentos  

 

OBJETIVO: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música. 

 Abra o livro na ficha 126 para conhecer melhor a caturrita, um dos presentes 

citados no poema “O que Marina quer de aniversário”, de Sérgio Capparelli. 

 Olhar o vídeo da caturrita, pedindo a criança que diga o que está vendo. Peça a ela 

que descreva e comente as imagens. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDG5l4no08w 

 Explore o fato de as caturritas serem aves, nascerem de ovos (diferentemente 

dos seres humanos, que nascem de dentro da mãe e mamam quando pequenos – 

mamíferos).  

 Leia o texto informativo dando sentido a ele, de forma que as crianças consigam 

acessá-lo. Mostre o que está lendo, explique e apresente as imagens. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Roda literária 

 

OBJETIVO:Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão.  

 

 Realizar a contação de história com o livro “QUANDO ME SINTO ZANGADO”. 

 Conversar com a criança: 

- Quando você se sente zangado? 

- O que você faz para se acalmar? 

 Agora, escolha uma página que você mais gostou do livro e faça um desenho de uma 

solução para o coelhinho ficar feliz. 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=KDG5l4no08w
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Por a canção  I have a pet (https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0), ver os 

animais que aparecem na canção e repetir os seus nomes.  

Let´s play! Vamos jogar um divertido game sobre lugares da cidade online com a teacher 

Ananda e o teacher João! 

 

LIV: 

Olá, famílias! Esperamos que estejam todos bem! Chegamos com mais novidades para 

essa semana e muita saudade de vocês! Temos recebido muitos feedbacks com fotos e 

relatos dessas atividades sendo realizadas em família e isso nos motiva e nos aproxima 

nesse momento de distanciamentos físicos.  

Vamos falar de um sentimento que chega sem avisar? 

Qual sentimento será esse? Que chega quando menos esperamos, por coisas que as 

vezes nem imaginamos e que muitas vezes não sabemos como lidar (principalmente as 

crianças). Já descobriu? 

É sobre a Raiva que falaremos hoje.  

Nossa proposta de atividade é refletirmos um pouquinho sobre esse sentimento, quando 

ele chega, se ele é percebido, como agimos quando estamos sentindo raiva, e como 

podemos reagir. 

Assim, para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos você primeiramente 

para mostrar o vídeo da música Baião da Raiva  para a criança ouvir, dançar e brincar 

livremente como ela desejar.  

 

Segue abaixo o link do vídeo musical.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=usqv6s_-UZk&feature=youtu.be 

 

Segue a letra para vocês acompanharem: 

 

“Quando sinto bochecha esquentar 

E respiração acelerar 

Cabeça para de pensar 

E dá vontade de gritar 

De fugir e não voltar (2x) 

É a danada da raiva que chegou sem avisar (4x) 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=usqv6s_-UZk&feature=youtu.be


Nessa hora eu preciso respirar 

Encontrar alguém pra conversar 

Ou então só pra abraçar (2x)” 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Pergunte se a criança sente raiva e o que a faz sentir raiva? 

Como ela se sente quando está com raiva? 

O que ela faz quando está com raiva? 

E o que ela pode fazer para não agir com raiva? 

 

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

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança.  

Você também pode compartilhar o que te deixava com raiva quando era criança.  

Se julgar oportuno, peça para a criança fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Para fazer em família: Considerando as histórias do Lupe que vem sendo trabalhadas no 

momento on line, a fim de reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam 

a atividade 15 do álbum de figurinhas com a figurinha de número 11. 

Até a próxima. 

 

Bom fim de semana!! 

 


