
 
  

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Nosso ano foi de muitos desafios e aprendizados para todos nós. Que 

este novo ano que está chegando traga muita alegria em nossas vidas! 

Que a gente consiga estar pertinho de novo! 

Boas férias e um excelente ano novo! 

Beijinhos 

 Pró Dani e Pró Lore 

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 Camila, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João 

HOJE RECEBEREMOS UMA VISITA NA NOSSA AULINHA ONLINE. 

DE QUEM SERÁ? 



Área do Conhecimento: Artes\Sociedade 

ATIVIDADE: Sítio Arqueológico 

OBJETIVO: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 
 

 Pergunte à criança como imagina que as pessoas registravam acontecimentos, 

pensamentos e sentimentos antigamente. Dependendo das respostas, faça 

perguntas relacionadas a tempos anteriores, como: “E antes disso?”. 

 Explique à criança que, antigamente, os seres humanos registravam 

acontecimentos, pensamentos e sentimentos por meio de desenhos em rochas. 

Conte-lhe que, no Brasil, há várias pinturas rupestres preservadas em sítios 

arqueológicos. Pergunte-lhe se sabe o que são esses sítios, estimulando-a a 

levantar hipóteses. Sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios 

de ocupação humana – antiga ou recente – que apresentam relevância científica 

para a compreensão da história da humanidade. 

 Mais informações disponíveis em: https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-

um-sitio-arqueologico/   

 Mostre-lhe a imagem rupestre da ficha de atividade 170 e peça que conte o que 

imaginam que a pessoa que a fez queria transmitir. Estimule-a a interpretar 

livremente a figura. 

 Peça à criança que pense em algo que deseja, que imagina ou que aconteceu nos 

últimos dias. 

 Por fim, proponha a ela que registre, por meio de desenho, esse sentimento ou 

acontecimento. Em seguida, oriente-a a compartilhar o desenho com os colegas, 

explicando-lhes o que ele representa. 

 

INGLÊS:  

Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa família 

na noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-um-sitio-arqueologico/
https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-um-sitio-arqueologico/
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k


Recadinho do Teatro:  

 

Na quarta-feira, às 9h30’ (G4A) / 14h (G4B) será a apresentação do 

Grupão para o lançamento do site Cirmen Produção de Texto. Use a 

criatividade, vista o figurino de seu personagem e vamos nos divertir!! 

 

 

 


