
 
  

 

 

  

 

  

 

 

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: 03 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUINTA-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, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 



Área do Conhecimento: Artes/ Matemática/ Natureza e sociedade 

ATIVIDADE: Contagem/ Dinossauros 

  
OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes 

suportes. Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. Conhecer diferentes especies de dinossauros. 

 

 Explique para as crianças sobre a profissão de paleontólogo: pessoa que procura ossos 

fossilizados para pesquisar. Uma de suas tarefas é montar os ossos encontrados como 

um quebra-cabeça, para formar o esqueleto de pessoas ou animais. Se possível, leia para 

as crianças alguns artigos da revista Ciência Hoje das Crianças, que tratam do tema 

paleontologia, disponíveis no link: www.http://chc.org.br/?s=paleont%C3%B3logo. 

Acesso em: 28 jan. 2019. 

 Leve para a sala de aula imagens de radiografias de partes do corpo humano. As imagens 

dos pés e das mãos mostram ossinhos bem detalhados e interessantes de serem 

observados. Caso não tenha uma radiografia para mostrar, há muitas disponíveis na 

internet. 

 Apresente as radiografias para as crianças e pergunte se sabem o que elas são e a qual 

parte do corpo humano elas correspondem. Depois de manifestarem suas opiniões, 

informe-as de que se trata de uma radiografia, isto é, uma reprodução fotográfica que 

permite enxergar os ossos ou outras partes do interior do corpo humano. Chame a 

atenção para os encaixes dos ossos e para sua função: a sustentação do corpo. 

 Mostre a área de sombra existente em volta dos ossos, visível nas radiografias, e 

esclareça que essas sombras correspondem aos músculos, à pele e a outros tecidos. É 

importante que as crianças entendam que o esqueleto tem como função a sustentação do 

corpo, que é formado por tecidos e órgãos, como a pele. 

 Leia a proposta da atividade da ficha 165 e peça às crianças que contem os ossos da 

primeira coleção; pergunte quantos são e como se escreve o número 16. Se achar 

necessário, busque apoio no calendário da sala. Faça o mesmo com a segunda coleção. 

 Apresente a música do estegossauro. https://www.youtube.com/watch?v=iM44Faquj-E 

  

 Vamos confeccionar o estegossauro dos números. Faça a silueta do estegossauro e recorte. 

Veja como desenhar um no link. https://www.youtube.com/watch?v=W9driuu-kHA. Com 

alguns pregadores de roupa escreva os números de 11 a 20. Agora coloque a sequência em 

ordem pregando os números nas costas do estegossauro. 

 

 

http://www.http/chc.org.br/?s=paleont%C3%B3logo
https://www.youtube.com/watch?v=iM44Faquj-E
https://www.youtube.com/watch?v=W9driuu-kHA


English time:  

December, Thursday, 03rd, 2020 – Quinta-feira, 03 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. 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 

 

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

