
 
 

 

Queridos alunos, 

Quando estudamos, aprendemos a ser pessoas melhores para nós 

mesmos e para os outros! 

Esperamos vocês nas nossas salinhas online! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 05 DE MARÇO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o 

e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Roberto, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Roberto, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

 

 

 



Área do Conhecimento: Matemática 
 

ATIVIDADE: Formas geométricas 

 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Apresentar o vídeo das formas geométricas: 

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c 

 Mostrar os blocos lógicos, explorando as cores, formas e espessuras e a pró vai 

construir com o Grupo diferentes figuras: carro, trem, casa, boneco, etc. 

 Cantar também canções sobre as formas geométricas planas: Eu sou o Círculo, 

quadrado, etc. 

 Assistir ao vídeo; https://www.youtube.com/watch?v=8N_a2Y65fes  

 Em seguida, com ajuda de um adulto, construir formas com papel colorido ou revistas 

para que a criança construa o que quiser e cole no caderno de desenho. Pode completar 

a arte com desenhos. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Aprendendo com a música 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Apresentação da cantiga: “A canoa virou” - 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo  

  Trabalhar a palavra canoa e os nomes das crianças: inicial e final.  

 Exploração de que a canoa é um meio de transporte marítimo. 

 Fazer uma canoa de dobradura https://www.youtube.com/watch?v=S2BrYk4f9XI 

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.  

 

 Realizar a contação de história do livro “O chá das dez”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c
https://www.youtube.com/watch?v=8N_a2Y65fes
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo
https://www.youtube.com/watch?v=S2BrYk4f9XI


 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quais os personagens da história? 

- Quantas ppessoas tinham no começo da história? E no final? 

- Agora, que tal desenhar 10 essoas no seu caderno de desenho? Capriche e mande a 

foto no classroom. 
 

 

English time: 9h às  9h20 - 15h às 15h20 –  

 
Friday, March 05 th, 2021. 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and its Drawing Time. 

Vamos pegar nosso material e fazer um desenho passo a passo com a Teacher. 

Depois pode colorir como quiser!! 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Olá famílias! Como estamos?  

As nossas crianças acabaram de conhecer o LUPE, um Lobo amiguinho que irá 

acompanhá-las durante todo este ano.  

Este é o primeiro ano do Lupe na escola. Ele está um pouco confuso com as suas 

emoções, pois ao mesmo tempo que está com medo de ficar longe de casa, também está 

alegre porque vai conhecer novos amigos e aprender coisas novas.  

Lupe irá dividir com as crianças suas descobertas, alegrias, seus momentos de raiva, 

medo e frustração. Ah, também irá compartilhar com elas como vem aprendendo sobre 

suas emoções e sentimentos.  

Nesta semana o LIV em casa tem como objetivo estreitar ainda mais este laço entre 

as crianças e o LUPE. 

Peça para a criança contar para você um pouco sobre este novo amigo, o LUPE, que 

diferente do Lobo mau, este é muito querido e bondoso.  

Em seguida passe o vídeo musical que segue em anexo e converse com a criança sobre 

a importância dos animais, como eles são diferentes uns dos outros, como todos eles 

são especiais, e como eles devem ser tratados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w


A fim de estreitar ainda mais esta relação entre a criança e o LUPE, seguem abaixo, 

algumas sugestões para perguntas. Fique a vontade para fazer outras, considerando a 

maturidade da criança.  

 

1. Quem é o LUPE?  

2. Como ele é fisicamente? 

3. Que tipo de animal é o LUPE? 

4. Quais são suas características? Ele é bondoso, alegre, amigo? 

5. Quais são os amigos do LUPE? 

6. O que você mais gostou do LUPE? 

 

Depois convide a criança para fazer um desenho do LUPE. Se achar oportuno, cole no 

quarto da criança. E envie para nós um desenho deste novo amigo. Vamos adorar 

receber.  

 

Quando puder, faça a atividade 01 do álbum de figurinhas, com a figurinha de número 

01.  

 

OFICINA: Pintura na bandeja com impressão!  

 Vamos fazer uma pintura na bandeja de tinta? 

 Com um rolinho ou bucha, passe a tinta guache por toda a bandeja e é só fazer desenhos, 

letras ou números com o dedinho. 

 Depois você pode pegar um papel ofício, colocar por cima do desenho, passa as mãos no papel 

e ficará impresso seu lindo desenho! 

 


