
 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

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: 25 DE NOVEMBRO 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: Linguagem/ Natureza e sociedade 

ATIVIDADE: Brincando de arqueólogo 

  
OBJETIVO: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

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.  

 

 Pergunte às crianças quais os museus que elas conhecem ou de quais já ouviram falar. 

Conversem sobre o que é e as funções de um museu, como objetivo adquirir, investigar 

ou pesquisar, preservar, conservar, difundir e expor documentos, objetos, 

exemplares vivos (vegetais e animais), sítios e monumentos naturais. 

 Proponha às crianças que observem e descrevam as imagens de museus brasileiros 

representados na ficha 157 de atividade e sugira que tentem identificar qual é o tema 

de cada um deles. 

 Em seguida, leia as legendas, propondo que acompanhem a sua leitura, que localizem 

a palavra “museu” no texto e a circulem ou pintem com lápis de cor amarelo. 

  A cada imagem e legenda estudadas questione-as a respeito das funções dos museus 

representados, perguntando-lhes por que é importante guardar, preservar, 

conservar, pesquisar a respeito de um tema. 

 Estimule-as a se expressar livremente e a levantar hipóteses. Visite com a turma os 

sites dos museus representados nas imagens.   

o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: 

https://masp.org.br/exposicoes;  

o Museu Nacional – UFRJ: http://www.museunacional.ufrj.br/;  

o Museu de História Natural de Taubaté (visita virtual): 

http://www.museuhistorianatural.com/tour_virtual.html; 

o Instituto Ricardo Brennand: 

http://www.institutoricardobrennand.org.br/index.php//; 

o Museu do Índio (visita virtual): 

http://www.museudoindio.gov.br/visitas/visita-virtual; 

o Museu Afro Brasil: http://www.museuafrobrasil.org.br/. 

 Chame a atenção para a imagem do dinossauro e pergunte como as pessoas encontram 

esses ossos? Como se chama a pessoa que encontra esses ossos? 

 Vamos brincar de arqueologia? Para a brincadeira de hoje a criança vai precisar de: 

Areia ou farinha; 

o Objetos para esconder na massinha (os tesouros arqueológicos); 

o Pincel para tirar a areia dos objetos encontrados; 

o Lanterna (se tiver uma de colocar na cabeça, melhor ainda); 

o Um cantil (improvisei uma garrafa de água amarrada com um lenço); 

https://masp.org.br/exposicoes
http://www.museunacional.ufrj.br/
http://www.museuhistorianatural.com/tour_virtual.html
http://www.institutoricardobrennand.org.br/index.php/
http://www.museudoindio.gov.br/visitas/visita-virtual
http://www.museuafrobrasil.org.br/


o Objetos para escavação (usei uma colher e um garfo); 

o O caderno de desenho para ser o diário da exploração. 

 Solicite que a criança enterre os objetos na farinha ou na areia e com a colher, 

garfo ou pincel escave e encontre os objetos. 

 A cada objeto encontrado peça que registre no caderno de desenho através da 

escrita espontânea e desenho. 

 

 

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 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 71, say the weather and color the circle, 

diga qual é o clima de cada imagem e pinte o círculo  dos climas que lembrar. 

 

 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Reproduzir os sons sugeridos pela história dos sons dos objetos 

METODOLOGIA 

Contando uma história as crianças serão desafiadas a fazer o som dos animais que 

apareceram durante todo o enredo apresentado. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

