
  
                           

Queridos alunos, 

Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente 

acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser 

humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade. 
Albert Einstein 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 17 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 

 

 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Nome  

 

OBJETIVO: Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, 

a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

 Pergunte à criança como se chama, solicitando que diga o seu nome completo. Pergunte 

o que é nome e o que é sobrenome, estimulando-a a levantar hipóteses e a se expressar 

oralmente. 

 Explique que sobrenomes são aqueles que vêm depois do nome, herdados dos nossos 

pais e que servem, por exemplo, para diferenciar as pessoas que têm nome igual. 

Pergunte se ela o nome completo. 

 Abrindo o livro na ficha 8, proponha à criança que observe a imagem e a descreva. 

Pergunte onde as crianças se encontram (pátio da escola) e o que estão fazendo. 

 Aponte os balões da ilustração e pergunte se sabem o que eles indicam. Depois, 

explique que se trata de balões de fala dos personagens. 

 Leia as falas dos personagens com a criança.  

 Retome a conversa sobre os apelidos. Conte à criança que os apelidos carregam um 

pouco do que somos e, muitas vezes, expressam o afeto das pessoas que nos cercam. 

Pergunte se ela têm e, em caso de resposta afirmativa, peça que diga se gosta dele ou 

se prefere ser chamadas pelo nome. 

 Agora, a criança irá escrever o nome completo na atividade. 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Poesia “As meninas” 

 

OBJETIVO: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 
 

 Agora, um adulto irá ler uma poesia chamada As meninas, de Cecília Meireles. 

 

As Meninas 

Arabela 

abria a janela. 

Carolina 

erguia a cortina. 

E Maria 

olhava e sorria: 

"Bom dia!" 

Arabela 



foi sempre a mais bela. 

Carolina, 

a mais sábia menina. 

E Maria 

apenas sorria: 

"Bom dia!" 

 

Pensaremos em cada menina 

que vivia naquela janela; 

uma que se chamava Arabela, 

uma que se chamou Carolina. 

Mas a profunda saudade 

é Maria, Maria, Maria, 

que dizia com voz de amizade: 

"Bom dia!" 
Cecília Meireles 

 Você percebeu que cada uma das meninas da poesia são diferentes? 

 Como você imagina que sejam estas meninas? Vamos fazer um lindo desenho 

destas meninas no caderno de desenho? 
 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos da Sinfonia dos Animais. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

METODOLOGIA 

O professor apresentará aos educandos os instrumentos usados na Wild Symphony, 

com auxílio de jogo (adivinhe o som) a turma criará familiaridade com sons dos 

instrumentos. 

 

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

Hello! 

Vamos escutar a musiquinha sobre as partes do corpo outra vez, quero ver todo 

mundo cantando e dançando! https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA


Let’s play! Isso mesmo vamos jogar! Hoje vamos jogar o memory game, o nosso jogo 

da memória de hoje vai ser com as partes do corpo, quero ver quem está com a 

memória boa! 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/ 

 

OFICINA: Traçado dos numerais com cotonete e tinta 
 

Para a confecção dessa atividade separe uma folha branca, caneta, tinta e 

cotonete. Na folha branca faça a escrita dos numerais de 0 a 10. Em seguida, peça 

que a criança pegue o cotonete, molhe na tinta e passe por cima da escrita do 

numeral conforme o traçado correto. 
 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

