
 
  

 

 

  

 

  

 

 

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: 01 DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 



Área do Conhecimento: Natureza e sociedade/Artes 

ATIVIDADE: Dinossauros 

 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Identificar e selecionar 

fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.  

 Explore as imagens, livros ou bonecos sobre dinossauros que as crianças trouxeram 

a aula. Pergunte a elas quais são as semelhanças e as diferenças entre o ser humano 

e outros animais.  

 Em seguida, investigue o que sabem sobre os dinossauros. Instigue-as a se expressar, 

pois é importante que manifestem seus conhecimentos prévios sobre o tema. 

Pergunte se já viram algum filme ou leram algum livro sobre dinossauros. 

 Retome os tipos de museus já mencionados e fale sobre os de ciências naturais. 

Comente sobre o que se pode encontrar nesses espaços. 

 Mostre as imagens e os livros sobre dinossauros que as crianças trouxeram e 

conversem sobre eles. Conte-lhes que esses animais viveram em uma época em que a 

Terra não era habitada pelo ser humano. Explique que alguns eram muito grandes e 

que, atualmente, temos informações sobre eles devido ao esforço e à dedicação dos 

paleontólogos, pesquisadores que estudam os vestígios deixados pelos dinossauros e 

outros animais. 

 Observe atentamente com elas a imagem da ficha 164 que mostra a réplica de um 

esqueleto de dinossauro. Explique que obter informações sobre esse animal e montar 

a cópia de seu esqueleto só foi possível por meio de pesquisa realizada por diferentes 

profissionais, que, a partir de fragmentos da cultura material (ossos fossilizados), 

reconstituíram o dinossauro. 

 Depois de conversar sobre a imagem, peça às crianças que imaginem um dinossauro 

vivo e o desenhem na ficha de atividade. 

 Vamos conhecer mais sobre os dinossauros.  

https://www.youtube.com/watch?v=cnUUbj55ShI  

https://www.youtube.com/watch?v=SCiFYN6iphg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnUUbj55ShI
https://www.youtube.com/watch?v=SCiFYN6iphg


English time: 

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro 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  

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

interior vemos muito mais natureza do que na cidade. 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema da natureza. Quem será que vai acertar mais? Se 

prepare antes de jogar !! 

 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns aspectos como 

coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção espaço/tempo.  

Materiais: 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/bi3nHgwxssc
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