
 
  

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 
 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 

Área do Conhecimento: Artes\Sociedade 

ATIVIDADE: Museu de meios de transportes 

 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 Retome o conteúdo “meios de transporte” com as crianças. Pergunte-lhes quais 

são, para que servem, do que são feitos, etc. Classifique-os em terrestre, aquático 

e aéreo. Depois proponha que façam com seus corpos sons e movimentos que 

representem os meios de transporte. 

 Conte-lhes que existem museus que têm como temática os meios de transporte. 

Seguem alguns sites que poderão auxiliá-lo a conversar sobre esses museus: 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-

artigos/reportagens/1015-cinco-museus-sobre-transportes-no-rio-de-janeiro e 

http://www.museudantu.org.br/QArte.htm 

 Oriente a criança a observar as imagens representadas na ficha de atividade  171 

que mostram alguns museus específicos sobre o tema. Leia a apresentação e as 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1015-cinco-museus-sobre-transportes-no-rio-de-janeiro
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1015-cinco-museus-sobre-transportes-no-rio-de-janeiro
http://www.museudantu.org.br/QArte.htm


legendas. Se houver palavras desconhecidas, por exemplo, “naval”, questione para 

que chegue à conclusão de seu significado. 

 Explore as imagens, pergunte à criança se conhece carros, trens, navios, barcos, 

aviões antigos. Peça que conte aos colegas onde os viram e como eles são, entre 

outras possibilidades. 

 

English time: 

 

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)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de brincadeiras trabalhar aspectos psicomotores importantes no 

desenvolvimento infantil.  

 

Materiais: 

- Canudos; 

- bolinhas de isopor ou papel; 

- copo; 

- rolo de papel higiênico; 

- uma fruta; 

- um cesto; 

- prato descartável.  

Espero que se divirtam brincando. 

Acesse o link e divirta-se! 

https://youtu.be/NVPWIBips_0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k
https://youtu.be/NVPWIBips_0


AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ às 9h30’ (G4A) / 14h (G4B) COM A 

APRESENTAÇÃO DO NOSSO GRUPÃO. PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU 

PERSONAGEM E VENHA SE DIVERTIR! CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 

 


