
 

 

 

 
 

                           

Queridos alunos, 

Não tentem ser melhores do que 

ninguém, mas sim melhores do que 

já são! 

Esperamos vocês nas nossas 

salinhas online! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2021 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 
 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 



Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra C 

 

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea.  

 Conversar sobre as parlendas que fazem parte do folclore brasileiro, e muitas 

vezes são rimas criadas para divertir as crianças. 

 Apresentar a parlenda a casinha (A CASINHA DA VOVÓ, CERCADINHA DE CIPÓ, O 

CAFÉ ESTÁ DEMORANDO, COM CERTEZA NÃO TEM PÓ). 

 Perguntar qual a letrinha que aparece em várias palavras na parlenda.  

 Mostrar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Zg-R_wRp_9Y.  

 Escolher 3 palavrinhas que começa com a letra C e escrever no caderno de desenho. 

Área do Conhecimento: Linguagem /Artes 

ATIVIDADE: Cavalo 

 

OBJETIVO: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

 

 Vamos fazer um cavalo de papel? 

 Assista ao vídeo para saber como será nosso cavalo. 

 Capriche! 

 Envie para nossa salinha do classroom para sua pró colocar no relatório. 

 

OFICINA: A pró irá falar uma letra e a criança deverá clicar na letra correta. 

https://www.educajogos.com.br/jogos-educativos/alfabetizacao/alfabeto-som/  

 

Educação Física: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg-R_wRp_9Y
https://www.educajogos.com.br/jogos-educativos/alfabetizacao/alfabeto-som/


- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Circuito Kids 

 

- Atividades: 

 Corridas pela casa:  

- uma volta correndo; 

- uma volta pulando; 

- uma volta andando agachados 

 

 10 repetições: 

- polichinelos; 

- pulos agachados; 

- deita/levanta 

 Circuito: 

Iremos apoiar a vassoura ou o rodo em duas cadeiras e colocaremos dois travesseiros 

no chão. O objetivo é passar por baixo da vassoura ou rodo, saltar pelos travesseiros 

e depois colocar a meia no balde; 

 

 Abdominal: 

- deitar no chão com os brinquedos acima da cabeça, pegá-los com as mãos sentar e 

colocá-los dentro do balde. 

 

Família se for possível filmar a criança se exercitando sob o comando do professor 

poste no espaço de Educação Física no classroom para que o professor aprecie e mande 

um recadinho para o estudante. 

 

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

Tuesday, March 09th, 2021. 

Good Morning! 

How are you today? Vamos começar nosso dia dançando? 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Mike, Leo, Gina and Polly. Vocês se 

lembram deles?    https://www.youtube.com/watch?v=MSS9lV5RL1s 

Agora vamos abrir o livro na página 12. A Teacher vai dizer uma cena de cada linha e 

vocês vão colorir a bolinha de acordo com a parte da história que a Teacher descreveu 

ok. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSS9lV5RL1s

