
  
                           

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: 19 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 

 

 

 

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


Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem/Sociedade 

 

ATIVIDADE: Sua história 

 

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

história dos seus familiares e da sua comunidade. 
 

 Pergunte a sua mãe como foi o dia do seu nascimento, como você era quando era 

pequenininha, o que sabia fazer, se chorava muito ou não, se comia muito ou não, se 

era risonha, etc., estimulando assim o diálogo entre ela e seus familiares. 

 Se puder, peça a um adulto a foto de quando você era bebê. Pode ser online. É 

somente para mostrar para a pró e colegas. Proponha à criança que mostre sua 

fotografia aos colegas e descreva suas características e qualidades quando bebês, 

baseadas no relato dos responsáveis. 

 Agora, vamos abrir o livro na ficha 10. Proponha à criança que observe a imagem da 

menina e peça que comente as características físicas dela, por que acha que o 

corpo dela está sendo pintado, onde acha que ela está, etc. 

 Pergunte-lhe o que sabe a respeito dos indígenas brasileiros. Estimule-a a se 

expressar e a levantar hipóteses, cuidando para que estereótipos sejam 

desconstruídos. 

 Retome a conversa com a criança sobre o nascimento delas e a fase de bebê: o que 

sabiam fazer, se conseguiam falar e andar, o que faziam de engraçado, quais eram 

as suas características, entre outras possibilidades. 

 Leia o comando da atividade do livro, ficha 11 e explique-lhe que irão, com base nas 

informações enviadas pelos seus familiares, anotar o tamanho que tinha ao nascer 

e que, posteriormente, registrarão o peso (massa). 

 E agora, você mede e pesa quanto? 
 

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.  
 

 Ouvir a contação de história do livro “Cada um com seu jeito, cada jeito é de um” 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ1GaK8jRsw 

 Você percebeu que Luanda é única, assim como você? 

 Viu que quem colocou o nome dela foi o pai porque gostava de um lugar que 

conheceu? 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ1GaK8jRsw


 E o seu nome, quem colocou? Qual o significado? Pergunte aos seus familiares e 

conte para a pró e seus coleguinhas. 

 

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

Hello! 

Dia 21 é o Dia Mundial da Poesia, então vamos conhecer uma poesia em Inglês? 

Agora que você já aprendeu a poesia, vamos fazer uma ilustração bem bonita sobre 

ela! 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV vem trabalhar a emoção do medo. Eu tenho medo. Você tem? 

Todos nós temos, não é verdade. O medo é uma emoção super importante que garante 

a nossa sobrevivência e quando moderado gera prudência. A gente só não pode ficar 

com medo do medo, e deixar ele ficar maior que a gente.  

Portanto, vamos ajudar nossas crianças desde bem pequeninas a lidar com esta 

emoção tão importante, e que pode muito nos auxiliar.  

Primeiro mostre a criança o vídeo sobre a ciranda do medo e a convide para cantar e 

dançar. Segue em anexo o link.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be 

 

Segue abaixo a letra para você acompanhar: 
 

“DO QUE É QUE EU TENHO MEDO?  

VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR  

DE LOBO MAU OU É DE TROVOADA 

 É DO ESCURO OU DE ME ATRASAR  

DO QUE É QUE EU TENHO MEDO? 

 VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR 

 BICHO-PAPÃO OU DE DORMIR SOZINHO(A) 

 É DE CAIR OU DE ENTRAR NO MAR” 

https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be


Após o vídeo, vocês podem iniciar uma conversa sobre o que te deixava com medo 

quando você era criança e depois perguntar para a criança o que a deixa com medo. 

Você pode anotar do que você tinha medo e do outro lado o que a criança for capaz 

de falar. Leia a lista que vocês criaram juntos e combinem de cada um escolher um 

dos medos listados para fazer o desenho do mesmo, mas não devem dizer qual foi a 

escolha feita.  

Vocês podem colorir, fazer colagens, enfeitar conforme quiserem. Ao finalizarem, 

mostrem para todos que estão participando da atividade para que tentem adivinhar 

qual foi o medo escolhido. Depois das produções prontas, a ideia é cada um pensar em 

algo que possa proteger o outro do seu medo. Por exemplo, se a criança desenhar a 

chuva e disser que tem medo, você pode propor algo para representar uma capa de 

chuva. Essa representação pode ser um novo desenho, como uma espécie de amuleto 

ou algo físico que vocês construam, tipo algum objeto da casa que pode ganhar essa 

nova função. Tire uma foto da produção que vocês confeccionaram e do amuleto 

proposto e poste no ícone atividade Liv do Google Classroom. Conclua a atividade 

combinando com a criança que, sempre que ela sentir medo, que conte para alguém em 

quem ela confie. 

 

Para o grupo 04: Quando puder, faça a atividades 02 e 03 do álbum de 

figurinhas, com as figurinhas de números 02 e 03.  

 

OFICINA: Contando 

Para esta atividade vamos precisar de massinha, canudo fino ou palito de churrasco e 

massa de macarrão penne. Agora, vamos colocar o palito ou canudo preso na massinha. 

A pró irá falar quantos macarrões você terá que enfiar no palito. Atenção para não 

errar!  

 


