
 
  

 

 

  

 

  

 

 

Meus amores, 

Esta semana vamos conhecer mais sobre os dinossauros.  

Embarque nessa viagem através do tempo! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 30 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: Linguagem/Artes 

ATIVIDADE: Formando palavras 

 

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. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. Levantar 

hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. 

 Acesse o site oficial de Gustavo Rosa: http://www.gustavorosa.com.br/. Acesso em: 

28 jan. 2019.Aprecie com as crianças as obras do artista plástico, conte sobre a vida 

dele. Informe à turma que ele se inspirava em cenas do cotidiano. 

 Ao apreciar as obras do artista, estimule as crianças a identificar cores, formas, 

objetos, expressões faciais das pessoas retratadas, paisagens, animais 

representados, entre outras possibilidades. Proponha que manifestem suas 

preferências e as justifiquem. 

 Apreciem juntos a obra de arte Peteca, de Gustavo Rosa, representada na ficha 162 

de atividade. Não fale o nome da obra, mesmo que ela conste na legenda; deixe que 

as crianças a descubram somente no momento final, ao realizarem a atividade 

proposta. 

 Faça perguntas para orientar o olhar das crianças na apreciação da obra. Pergunte o 

que a pessoa retratada está fazendo, o que está próximo das mãos dela, se ela está 

no chão, voando ou saltando; questione-as quanto à cor do fundo da obra, a respeito 

da boca da mulher, entre outras possibilidades. Provoque a curiosidade da turma, 

perguntando como Gustavo Rosa fez os pés, o pescoço, as mãos e o cabelo dela. 

 Interfira dizendo “Temos duas orelhas e dois olhos, por que só estamos vendo um de 

cada?”. Comente as várias posições possíveis em que uma pessoa pode ser desenhada: 

de costas, de lado, de frente. Diga que a pessoa retratada na obra de Gustavo Rosa 

está de perfil e que, por isso, só podemos observar um olho e uma orelha. 

 Pergunte às crianças se elas têm alguma ideia do nome da obra de arte. Escreva as 

possibilidades que mencionarem. 

 Desenhe um pato, uma escada, uma tesoura, mais uma escada, um cachorro e um 

abacaxi ou providencie imagens desses elementos com antecedência. Com a ajuda das 

crianças, escreva o nome de cada um deles abaixo da respectiva imagem. 

 Convide as crianças a identificar a primeira letra de cada nome e a circulá-las. 

Explique-lhes que, juntando essas letras, elas descobrirão o nome da obra. Leia com 

http://www.gustavorosa.com.br/


as crianças a palavra formada: PETECA. Depois, oriente-as a fazer o mesmo na ficha 

de atividade. 

 Na ficha 163, sugira que façam um desenho de uma pessoa jogando peteca.  

 Agora vamos formar palavras jogando? Acesse o link. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/R  

 

AMANHÃ VAMOS PRECISAR DE UMA FIGURA, BONECO OU LIVRO DE SOBRE 

DINOSSAUROS. 

 

English time:  

November, Monday, 30th, 2020 – Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

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  Nature song (https://youtu.be/bi3nHgwxssc), ver que quando vamos para o 

interior vemos muito mais natureza do que na cidade. 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 73, ouvir o áudio e verificar qual e a imagem correta, 

apontando com o dedo. Depois vamos contornar as imagens de forma livre. Se quiser 

completar a paisagem com mais desenhos. 

 

Teatro: 

 

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão que 

apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro “A Bela 

Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! Vamos treinando as 

nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui disponibilizado para vocês, trago as 

músicas que iremos cantar e dançar no dia do teatro! Assistam ao vídeo quantas vezes 

quiserem e puderem... Dançando e cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/R
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/bi3nHgwxssc


Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da semana do 

dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto a história da Bela 

Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

