Estamos muito feliz em poder estar com vocês de novo! Esperamos que seu
recesso tenha sido proveitoso, com muitas brincadeiras junto aos seus
familiares.
Ótimo retorno!
Beijinhos
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4
DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email 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: Conto
OBJETIVO: Proporcionar práticas de letramento que envolvem os clássicos infantis de
maneira lúdica.




Com a gravura do seu conto preferido em mãos, você vai tentar escrever o nome
deste personagem no seu caderno de desenho.
Juntos, vamos listar os contos preferidos do grupo.
Agora, você irá desenhar no caderno de desenho a imagem do seu conto preferido.

Área do Conhecimento: Artes/Matemática
ATIVIDADE: Comparação
OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades.




Peça à criança que observe os dois grupos de elementos representados na ﬁcha 135 e
os descrevam.
Em seguida, oriente-a a identiﬁcar o elemento diferente e a justiﬁcar a sua resposta.
Por ﬁm, peça que os circulem.
Agora, vamos identificar qual o elemento não pertence ao grupo? Acesse o jogo.
https://www.jogosgratisparacriancas.com/educativo/jogos_gratis_trem.php

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 61, vamos observar o que as crianças estão
fazendo. Parece que a menina precisa de ajuda. Devemos ajudar as pessoas? Saber se as
crianças também ajudam outras pessoas que precisam de ajuda. Quem devemos chamar para
nos ajudar em momentos difíceis? Desenhar o sorriso na atitude correta e falar que “helping

others” é uma boa atitude. Desenhar uma face triste na atitude errada. Depois pintar as
crianças de forma livre.

Movimento – Educação Física
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como atenção,
concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores.
Materiais:
- Papelão;
- Rolos de papel higiênico;
- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais.
Espero que gostem e se divirtam bastante!
https://youtu.be/cIMTvxVzh8E

