
 
  

 

 

  

 

  

 

 

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: 02 DE DEZEMBRO 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: Matemática/ Natureza e sociedade/Linguagem 
 

ATIVIDADE: Coleções  
 

 
 

OBJETIVO: Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 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. Estabelecer 

relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Classificar objetos 

e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.  

 

 Antecipadamente, pergunte às crianças se elas têm coleções em casa e 

peça a elas que as identifiquem para os colegas. Solicite àquelas que têm 

que mostrem sua coleção para mostrar à turma. Procure orientar as 

crianças a falar sobre o valor daqueles objetos para elas ou para a família. 

Destaque que aqueles objetos estão sendo colecionados porque têm algum 

valor para quem os coleciona. 

 Peça às crianças que observem as imagens das coleções da ficha 166 e que 

as identifiquem. Explique que nos museus de ciências naturais há muitas 

coleções de plantas, animais, minerais, etc. 

 Escreva com a ajuda das crianças, as palavras CONCHAS, PLANTAS, 

PEDRAS e BORBOLETAS. Explore as letras iniciais, as sílabas, os sons e 

relacione-os a palavras conhecidas. Oriente-as a ligar cada coleção ao 

nome correspondente. 

 Proponha no caderno de desenho o registro da sua coleção ou o desenho 

da coleção que gostaria de ter. Peça que façam a escrita espontânea do 

nome da sua coleção. 

 Vamos contar coleções? Acesse o link. 

 http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/  

English time:  

December, Wednesday, 02sd, 2020 -  Quarta-feira, 02 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.  

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

interior vemos muito mais natureza do que na cidade. 

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


Vamos abrir o livro de Inglês na página 74 observar onde a menina está e o que ela está 

fazendo. Olhar os animais que tem na cena, a paisagem. O que vocês estão vendo? Depois 

ouvir o áudio e marcar a imagem correta.  

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Identificar melodias de canções infantis conhecidas. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio de um metalofone, serão executados trechos de melodias infantis bem 

conhecidas das crianças e solicitado que identifiquem as melodias. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

 

 

https://youtu.be/0pTvYk3MuLM

