
 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Meus amores, 

Estou muito feliz com o esforço e a dedicação de vocês. Nunca esqueçam que podem 

contar comigo para qualquer ajuda que precisarem. Vamos em frente, alunos! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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 e sociedade 

ATIVIDADE: Vamos ao museu? 

 

OBJETIVO: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressão 

 Peça às crianças que observem a imagem da página 155 e relatem o que estão vendo. 

Instigue-as a se expressar livremente, ajudando-as a perceber os detalhes. 

 Perguntar se eles já foram a um museu. Pergunte, ainda, se consideram a ida a um 

museu um passeio e peça que justifiquem suas respostas. 

 Pergunte a elas qual é o tema que imaginam ser tratado pelo museu Catavento 

Cultural. Apresentar o vídeo sobre o museu. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2nSCckQKaA 

 Vamos fazer uma experiência com o Catavento Cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=L6z0qTg1J9E  

Você vai precisar de: 

 1 copo plástico 

 1 saco plástico ou papel filme 

 1 elástico 

 1 lanterna 

 Hidrocor 

 

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 a canção  Weater song (https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA), ver os 

tipos de clima/tempo que vemos durante os dias.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 70, vamos criar um weather dial! 

Materiais: 

Papel  

Tesoura 

Cola 

Algodão 

Lápis de cor 

https://www.youtube.com/watch?v=t2nSCckQKaA
https://www.youtube.com/watch?v=L6z0qTg1J9E
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA


 

 

Teatro: 

QUE COMECEM OS ENSAIOS! 

Convocação Geral! Convocação Geral! Nossos ensaios para o TEATRO “A BELA BORBOLETA” 

começam hoje! 

Atenção, Concentração! E Vamos lá! Com alegria e animação! Escuta e dedicação! YUPI!!!!!! 

 

 

 

 


