
 
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 22 DE SETEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 



Área do Conhecimento: Linguagem \ Natureza \ Artes 

 

ATIVIDADE: Primavera 

 

OBJETIVO: Despertar o interesse pela preservação do Meio Ambiente, e como cada uma 

das estações é importante para a manutenção dos ciclos de vida na natureza. 

 

 Assistir ao vídeo; https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk (A Primavera e 

a festa das flores). 

 Fazer uma lista em letra bastão do que aparece no vídeo. 

 Perguntar as crianças se elas sabem o que é Primavera. Destacar que a Primavera é 

uma estação do ano.  

 Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o 

 Relembra o poema da ficha 124 e os presentes que Marina quer ganhar. 

 Em seguida, propor a construção de um buque de flores da ficha 128. 

 

AMANHÃ VOCÊ IRÁ PRECISAR DE FOLHAS SECAS, GALHOS DE ÁRVORE E OUTROS 

MATERIAIS QUE PODEMOS ENCONTRAR NA NATUREZA. NÃO ESQUEÇA QUE 

NÃO DEVEMOS RETIRAR DAS PLANTAS. DEVEMOS PEGAR SOMENTE O QUE 

ENCONTRARMOS NO CHÃO. 

 

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 

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 55, vamos pintar os círculos de acordo com 

a cor e o local da cidade que o teacher falar. Ex.: Use green for school. Use blue for zoo. 

Use yellow for park. Use black for toy shop. Use Orange for bus stop. Use pink for 

supermarket. 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos psicomotores 

como por exemplo lateralidade, equilíbrio e destreza. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk
https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


 

Materiais: 

- Baldes, bacias, garrafas ou latas; 

- Fita adesiva; 

- Bolinhas de papel ou meias; 

- Uma colher grande.  

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

 

Acesse o link que Professor Daniel mandou para vocês. 

https://youtu.be/j570m8cy-zA 

 

https://youtu.be/j570m8cy-zA

