
 
  

 

 

 

 

 

 

 

No dia 25 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Trânsito. Vamos 

conhecer mais sobre como devemos agir no trânsito, suas leis e placas. 

Beijinhos 

 Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 30 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: Sociedade 

ATIVIDADE: Semana do trânsito. 

  
OBJETIVO: Ter noções iniciais de algumas leis de trânsito. Conhecer alguns meios de 

transporte. 

 Assistir ao vídeo "Turminha de respeito - noções de trânsito e transporte" 

https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME 

 Após o vídeo, com o auxílio das crianças, definir o que são meios de transporte. 

Destacar os meios de transporte que aparecem no vídeo. 

 Apresentar a ficha 137 e pedir às crianças que observem a imagem representada. 

 Perguntar às crianças que meio de transporte é esse.  

 Leia para as crianças o segundo comando da ficha de atividade: “Escreva, como 

você souber, o nome do meio de transporte acima.”, oriente-as a realizar o que se 

pede.  

 Peça a elas que observem novamente a imagem e que busquem os círculos que a 

compõem. Façam a contagem dos círculos (3) e oriente-as a escrever o numeral 

no espaço reservado. 

 Repita o procedimento anterior com o triângulo. 

 Ao final, vamos ouvir uma música que fala sobre os meios de transporte "Aquilo 

que te move" https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q 

 Agora vamos jogar! https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-

relacione-meios-de-transporte 

 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  

(https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 ), estimular o estudante a cantar e 

dançar.  

Por o vídeo “Alphabet Occupations” (https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw), 

repetir o vocabulário. 

Assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um lindo “pencil holder”. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Acompanhar canções infantis usando sons do corpo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME
https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw


METODOLOGIA 

Ao som de uma canção infantil, o professor propõe frases rítmicas baseadas em 

semínimas e colcheias utilizando os sons do corpo, alternando entre os sons da boca, 

palmas e pernas. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/yY5cA18jY6g 

Vamos apreciar esta canção gravada só com sons do corpo. 

 

 

https://youtu.be/yY5cA18jY6g

