
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Meus queridos alunos, 

 Vem chegando a estação 

De todas, a mais charmosa, 

Traz o perfume das flores, 

Traz belezas como a rosa, 

Deixa tudo mais bonito, 

E nossas manhãs mais cheirosas 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 Camila, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João 



Área do Conhecimento: Natureza/Artes 

 

ATIVIDADE: Dia da árvore  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da árvore em nosso cotidiano.  Valorizar o Dia da 

Árvore. 

 

 Destacar que hoje é o dia da árvore.  

 Apresentar a música  A árvore https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4 e 

A grama foi crescendo https://www.youtube.com/watch?v=85dIq1SBUeU 

 Após o vídeo conversar sobre os cuidados que devemos ter com as plantas. Solicitar 

que cada criança mostre uma plantinha da sua casa. 

 Que tal construirmos a nossa árvore? Assistam ao vídeo da Pro Dani. 

https://youtu.be/248dgoi4qCs  

 

Área do Conhecimento: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números de 1 a 20 

 

OBJETIVO: Identificar os números de 1 a 20. 

 Utilizando uma árvore construida com bexigas coloridas, colocar um número de 1 a 

20 dentro de cada bexiga.  

 Proponha que  a criança escolha uma cor. Estoure a bexiga e reconheça o numeral. Em 

seguida escolha alguns objetos para representar essa quantidade.  

AMANHÃ VOCÊ IRÁ PRECISAR DE QUALQUER MATERIAL DE ARTES 

DISPONÍVEL EM SUA CASA. 

 

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

que aparece no vídeo. 

Vamos comemorar o dia da árvore, fazendo uma lida arte com a teache Ananda?  

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4
https://www.youtube.com/watch?v=85dIq1SBUeU
https://youtu.be/248dgoi4qCs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Assistir ao vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer uma linda árvore. 

Materiais: 

Papel A4 

Hidrocor 

Cotonete 

tintas 

 

Teatro: 

Trava-Língua no Reino das Águas Claras 

Olá Meus Amores! Nadamos tanto no nosso Baile Aquático que olha só aonde chegamos... No 

Reino Das Águas Claras e encontramos a bonequinha Emília! 

Oba!!!!!!! Hoje brincaremos de trava-língua com a Pró Cami! E imagina só... Emília conheceu 

esta brincadeira também! É só apertar o play no Link da vídeo-aula de pró Cami e verão a 

Emília brincando de trava-língua! 

VER Vídeo Pró Cami: Trava-língua no Reino das Águas Claras! 

Deixamos em anexo sugestão de trava-línguas para vocês brincarem em casa! Beijinhos, 

Pró Cami 

https://www.youtube.com/watch?v=syBhbQQHZ6Y&t=7s 

Segue abaixo o link com uma coleção de trava-línguas organizada por nível de dificuldade. 

Você pode simplificá-los, adequando-os às crianças. Explicite o sentido das palavras 

desconhecidas. A recitação deve começar devagar, concentrando-se na precisão da 

pronúncia. 

DIVIRTA-SE!!!! 

http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-

criancas/#:~:text=O%20desafio%20est%C3%A1%20em%20conseguir,articular%20ou%20

pronunciar%20as%20palavras 
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