Meus pequenos,
Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os
instantes da vida.
Aproveitem o dia de vocês!
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4
DATA: 05 DE OUTUBRO 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 Danielle e Ananda
14h às 14h50
Sala do G4B – Prós Lorena e João

Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Lista de brinquedos
OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras.





Oba! Hoje é dia do brinquedo!
As crianças irão apresentar os brinquedos que trouxeram.
Vamos fazer uma lista destes brinquedos?
Agora, vamos ver o slide dos brinquedos que a pró achou que vocês gostam. Será
que ela acertou?

Área do Conhecimento: Ciências naturais
ATIVIDADE: A praça
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.








Você sabia que se você for em uma praça e não tiver levado brinquedo nenhum,
dá para fazer muitas outras coisas?
Que tal pensarmos um pouquinho e dividir seu pensamento com seus colegas,
professora e familiares? (Podemos dar exemplo: brincar no parque, fazer
piquenique, plantar árvore e flores etc.)
Agora que já sabemos o que podemos fazer em uma praça, vamos abrir o livro na
ficha 133.
A criança terá que pesquisar algumas gravuras que mostrem o que podemos fazer
em uma praça. Depois, irá selecionar a imagem que colará na ﬁcha de atividade,
posicioná-las sobre o quadro e estudar a melhor forma de colá-las para que caibam
dentro dele. Por ﬁm, peça-lhe que cole as imagens na ﬁcha.
Para finalizar, vamos assistir ao vídeo do Bita.
https://www.youtube.com/watch?v=OCyKKSjCzKY

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 “Alphabet Occupations” https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw,
repetir o vocabulário.
Logo em seguida fazer a atividade do livro página 59, vamos ouvir a música (cd02-31)
cobrir a linha da bombeira e do professor. Mostrar imagens da farda dos bombeiros e
de roupas de professores para que as crianças possam colorir os personagens do livro.

Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia, pinte
seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso
para se alegrar e divertir.

