
 
  

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 18 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: Sociedade\ Artes 

ATIVIDADE: Confraternização 

 

 Hoje é dia confraternizar!!! 

 Vamos conversar: O que você mais gostou neste ano? O que você espera do ano que 

vem? 

 Vamos fazer um lindo desenho confraternizando com a professora e os colegas. 

 

 

 

 



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) 

Nosso ano está chegando ao fim e hoje iremos bater um papo bem com nosso teacher. 

Vamos falar do nosso ano de 2020, das férias que estão vindo e de como será 2021. 

Assista ao vídeo dos teachers deixando uma bela mensagem para vocês. 

Marry Christmas and Happy New Year !! 

 

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 agradecer através do vídeo abaixo, que fala sobre 

o espírito natalino de solidariedade e fraternidade. Que possamos expressar isso todos 

os dias! 

Segue abaixo o vídeo para reflexão 

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g 

Dialogue com a criança sobre este espírito natalino. Se quiser, faça um desenho com ela. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k
https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g


Aproveite esta oportunidade e faça uma lista com a criança de todas as bênçãos do ano 

de 2020, e se puder, coloque na árvore de natal.  

 A gratidão promove a felicidade, você sabia? E gratidão também se aprende.  

Vamos juntos? 

Bom final de ano e um 2021 repleto e boas surpresas e aprendizados.   

 

FELIZ NATAL E UM ANO CHEIO DE SAÚDE, PAZ E LUZ. 

NOS ENCONTRAREMOS EM 2021 COM MUITA ALEGRIA. 

BOAS FÉRIAS!! 

 


