
 
  

 

 

  

 

  

 

 

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: 04 DE DEZEMBRO DE 2020 – SEXTA-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, Renata LIV, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João 



Área do Conhecimento: Linguagem/Natureza e sociedade  

ATIVIDADE: Explorando os museus 

 

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. Levantar hipóteses 

sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e/ou de leitura.   

 Pergunte se já foram a algum jogo de futebol, com quem, do que gostaram, do que 

não gostaram, qual time ganhou, onde se sentaram para assistir ao jogo, entre outras 

possibilidades. Sonde as crianças para saber se elas acharam o jogo emocionante, 

como diz a letra da canção, se berraram ou viram alguém berrar ao torcer por um dos 

times. 

 Ouça e comente a letra completa da canção “Partida de futebol”, do grupo Skank. 

https://www.youtube.com/watch?v=hibZVX_Q18M 

 Converse sobre a letra da canção, sobre os times pelos quais torcem, como torcem, 

se alguém já sonhou em ser um jogador de futebol, se possui bandeiras e flâmulas de 

seus times, etc. 

 Faça uma enquete sobre os times para os quais as crianças torcem. 

 Leia a frase introdutória da ficha 167. Pergunte o que as crianças acham que pode 

haver em um museu de esporte ou de futebol. Comente sobre o Museu do Futebol, 

localizado no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo, e faça 

um tour virtual: https://www.youtube.com/watch?v=COC7kO5O08M 

 Depois, leia o trecho da canção representado na ficha de atividade, solicitando às 

crianças que acompanhem a sua leitura passando o dedo logo abaixo do texto lido. 

 Peça-lhes que encontrem as palavras em destaque. Oriente as crianças a pegar o lápis 

da cor indicada para a palavra BOLA; depois, peça-lhes que a encontrem no texto e a 

pintem. Informe que essa palavra aparece quatro vezes. Prossiga da mesma forma 

com as outras palavras. 

 Pergunte às crianças qual é a diferença entre as palavras GOL e SOL. Escreva as 

palavras na lousa e peça a elas que circulem a primeira letra de cada palavra. 

  Há livros bem interessantes sobre o tema. Leia para as crianças: 

https://www.youtube.com/watch?v=COC7kO5O08M


• Lalau e Laurabeatriz. Futebol. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006. 

• Pedro Bandeira. Gol de placa. São Paulo: Moderna, 2011. 

• Ruth Rocha. Armandinho, o juiz. São Paulo: Salamandra, 2010. 

• Ilan Brenman. Café com leite. São Paulo : Mundo Mirim, 2012. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Roda literária 

 

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.  

 

  Assistir ao filme "Dinossauro". https://www.youtube.com/watch?v=pxX6_Y6mgOo 

 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- Você acha do personagem Aladar? 

- O que ele fez para ajudar seus amigos? 

 No caderno de desenho, faça um desenho da história. 

 

English time:  

December, Friday, 04th, 2020 -  Sexta-feira, 04 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 abrir o livro de Inglês na página 75 e observar a imagem dos sapos. Vamos contar 

quantos sapos tem? Ouvir a música e pintar os sapos. Saber das crianças se ela já viram um 

sapo de verdade e como foi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxX6_Y6mgOo
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/bi3nHgwxssc


Momento LIV: 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Finalmente chegamos no mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos 

trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança de um ano novo melhor não é 

mesmo? 

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k 

 

Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas sugestões 

de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. O que acontecia com o dragão? 

5. Por que o dragão ficou tão triste e envergonhado? 

6. Por que a menina nunca o abandonou? O que ela sentia por ele? 

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k

