
 

 

 

 
 

                           

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: 10 DE MARÇO DE 2021 – QUARTA-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: Linguagem 

ATIVIDADE: Nome  

 

OBJETIVO: Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a 

história dos seus familiares e da sua comunidade. 

 Explore a imagem da ficha de atividade 4 com a criança. Comente sobre o que as pessoas estão 

fazendo, quantas crianças e quantos adultos constam na imagem, onde eles estão, quais os 

elementos naturais que a compõem, entre outras possibilidades. 

 Leia os textos dos balões e convide a criança a pensar em rimas para o seu nome e os dos 

colegas, cuidando sempre para que a atividade aconteça em clima de respeito, ou seja, não 

permita rimas pejorativas e/ou estereotipadas. 

 Oriente-a, então, a escrever seu nome no cartão e a colar a cópia de sua fotografia. 

  Ouça com as crianças a canção “Nomes de gente”, do grupo MPB 4 

https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI. 

 Depois de ouvir a canção, converse com a criança sobre os significados dos nomes. 

 Ver o slide com a quantidade de letras referentes a cada colega do grupo. 

 Pergunte a criança se ela tem apelido. 

 Explore o apelido da criança. Pergunte se gosta de ser chamado pelo apelido e como é chamado 

pelos seus familiares. Deixe claro a diferença entre apelido e nome. Conte-lhe que nome todas 

as pessoas têm, pois ele é necessário por lei. Quanto ao apelido, nem todos têm, pois há famílias 

ou pessoas que não gostam de usá-lo, e isso deve ser respeitado. 

 Ouça e cante com a criança a canção “Todos os nomes”, de Bia Bedran: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrVpq5XTN3g  

 Fazer a atividade do livro da ficha 5. 
 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 
 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos da Sinfonia dos Animais. 

Imitar frases rítmicas com objetos diversos. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI
https://www.youtube.com/watch?v=nrVpq5XTN3g


METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides e vídeos vamos mostrar as crianças o som dos instrumentos 

usados na Sinfonia dos Animais, em seguida o professor aproveitará as frases mais 

evidentes e motivará as crianças para tocar estas frases imitando o professor. 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

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

poste no espaço de Música no classroom para que o professor aprecie e mande um 

recadinho para o estudante. 
 

 

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

 
Wednesday, March 10th, 2021 

Good Morning! 

Hoje vamos falar sobre o que nós mais gostamos de fazer na nossa escola. Mas antes 

vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA 

Agora, vamos abrir o caderno de desenho e desenhar o que nós mais gostamos de fazer 

na nossa escola e em que lugar. 

 

 

OFICINA: Bingos variados: letras, números ou nomes da turma. 

A criança vai precisar que a família escreva alguns números, letras ou nomes numa folha de 

papel ofício, como numa cartela de bingo e vai precisar separar algum brinquedo pequeno para 

marcação: legos ou tampinhas. A pró vai sortear o número, letra ou nome (conforme for 

combinado no dia) e a criança deve marcar. Organizar para que as crianças tenham nomes e 

números diferentes nas cartelas. 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA

