
 

 

 

 
 

                           

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: 12 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/Linguagem/artes 
 

ATIVIDADE: Caranguejo 

OBJETIVO: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

 

 Vamos assistir ao vídeo do caranguejo 

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

 Você sabe com que letra começa a palavra Caranguejo? 

 Que tal assistir ao vídeo para aprender a fazer um caranguejo com círculos? 

Acesse o link.  https://youtu.be/LnfOQ0HThpA 

 Primeiro, vamos pintar o papel, para depois, colar o caranguejo. 

 Agora, vamos montar o caranguejo com atenção. 

 Capriche! 

 Tira uma foto bem bonita e envia para o classroom. 

  

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 monstro das cores”. 

 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Você participou do nosso grupão onde pró Renata contou esta história? Vamos ouvi-lá 

novamente. 

-Quais os personagens da história? 

- Quais os sentimentos que o monstrinho separou? 

-Você já sentiu algum daqueles sentimentos? 

- Agora, que tal desenhar a parte que mais gostou no seu caderno de desenho? Capriche 

e mande a foto no classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JkeyELnyNRQ
https://youtu.be/LnfOQ0HThpA


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

 
Friday, February  12th, 2021. 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and it's Art Time.  

Hoje vamos fazer o nosso jogo de boliche. 

Vamos deixar preparados 6 de papel higiênico, papel toalha rolos ou garrafas pet, 

nossos materiais de pintura e uma fita adesiva. 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV em casa vem apresentar para todos da família os personagens das 

histórias que contamos para as crianças todas as semanas conforme segue no link em 

anexo.  Corre e chama todo mundo para conhecer. É bem provável que sua criança se 

identifique logo com a mascote da sua turma já apresentada a ela. Aproveite a 

oportunidade e converse sobre a sua mascote.  

Observe que cada mascote tem uma emoção mais destacada. O Juno sente muito medo 

de trovão. O Lupe, as vezes ficam com raiva e precisa uivar bastante para a raiva 

passar. A Mel é super alegre, adora brincar, mas as vezes fica triste porque todo 

mundo quer apertar suas bochechas. Mas quem manda ela ser tão fofa!   

Aproveite para perguntar para a criança do que ele sente mais medo, raiva, o que a 

deixa mais triste, mais feliz, e quais momentos ela mais sente amor.  

Saiba que é muito importante dialogarmos sobre emoções e sentimentos com as nossas 

crianças. É fundamental que elas se sintam a vontade e aprendam a falar com bastante 

naturalidade sobre o que ela sente e pensa.   

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

A cada semana vocês receberão um videoclipe com uma música do nosso programa que 

deverá ser apresentada para a criança e trará uma emoção como temática. Através 

desse tema, iremos propor ações para reflexão, discussão e acolhimento desses 

sentimentos e ofereceremos propostas de atividades que poderão ser realizadas pela 

família em conjunto, entendendo que serão totalmente adaptáveis em relação aos 

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


materiais utilizados. Ou seja, vocês também poderão criar outras atividades se 

desejarem. Todas as atividades devem ser feitas na presença de pelo menos um adulto 

tomando o devido cuidado com a segurança da criança. Registre os momentos vividos. 

e compartilhe conosco no espaço do LIV no Google Classroom.  

Não deixe de estimular a criança a cantar as músicas que serão apresentadas na 

escola ao longo do ano. Acesse os links para encontrar nossas músicas.  

3 ANOS  

goo.gl/wKDyJy 

 

 4 ANOS 

 goo.gl/8rMUoB  

 

5 ANOS 

 goo.gl/j34JZd 

Bom divertimento! 

 

OFICINA: Brincando de matemática com legos! 

A pró solicitará que a criança pegue legos ou blocos de montar para essa brincadeira. A pró 

vai mostrar fichas numéricas e a criança deve montar torres na quantidade indicada. Fazer 

várias rodadas e depois a pró vai criar uma sequência de cores: vermelho, verde, amarelo. A 

criança deve fazer uma torre seguindo a sequência de cores. Depois a pró vai pedir para 

separar os legos por tamanho e em seguida por cor. 

 

Bom fim de semana!! 

 


