
 
  

 

 

 

 

 

 

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a 

esperança. 

Beijinhos 

 Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 11 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: Matemática\Sociedade\ Artes 

ATIVIDADE: Contando/ Desenhando 

 

OBJETIVO:  Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

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

suportes. 

 

 No caderno de desenho a criança irá desenhar uma árvore de natal. Dentro dela, 

desenhará 12 bolinhas vermelhas e 7 verdes. Embaixo, desenhará 2 presentes e no 

céu, 20 estrelinhas. Capriche! 

 Agora, que tal contar quantos presentes tem em cada linha? Vamos contar? 

https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/countit.htm?language=po

rtuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm 

 

 

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 a história da Árvore do Beto!  

https://www.youtube.com/watch?v=6W4F9VF98qc 

 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

- Você gosta no Natal? 

- Já montou uma árvore de Natal?  

     

 Agora faça um desenho  da história no caderno de desenho. 

 

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/countit.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/countit.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/natal/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6W4F9VF98qc


English time:  

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 abrir o livro de Inglês na página 78, vamos fazer uma colagem de uma lagoa e com 

vários elementos que encontramos na natureza, Essa colagem será uma linda homenagem 

a nossa querida natureza! 

 

 

Momento LIV: 

Olá família, como estamos? 

Esta é a nossa última semana de atividades do LIV em casa.  

Primeiramente gostaria de agradecer imensamente esse tempo que passamos juntos.  

Enviar atividades semanais para as famílias foi muito gratificante e receber a devolutiva 

de vocês, melhor ainda.  

Desejamos que nossa contribuição tenha sido muito importante neste período pandêmico 

de intensos desafios.  

Assim, para encerrar gostaríamos de tratar de um sentimento tão fundamental e 

essencial em nossa vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para 

sermos felizes não é mesmo?  

A felicidade coloca o ser humano em equilíbrio. E muitos pesquisadores e estudiosos vêm 

sustentando que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/bi3nHgwxssc
https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de 

atividades com a criança que a deixa muito feliz.  

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

Bom fim de semana! 


