
  
                         

 

  Queridos alunos, 

As melhores memórias que você vai ter são as que está criando 

agora enquanto ainda é criança. Aproveite muito! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

NESTA SEMANA NÃO TEREMOS OFICINA POIS FAREMOS 

NOSSO PORTFÓLIO. FIQUE ATENTO AO DIA QUE A PRÓ IRÁ 

MARCAR PARA VOCÊ PARTICIPAR. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 22 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-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 Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 



Área do Conhecimento: Artes/Linguagem/Sociedade 

ATIVIDADE: Dia da água 
 
OBJETIVO: Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 Hoje é o dia mundial da água! 

 Vamos assistir o vídeo economizar água da Turma da Mônica: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 

 Gotinha em gotinha - Palavra cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9cwDz45_ik&t=3s 

 Conversar com a criança sobre os vídeos, levando a perceber a importância da 

preservação da água. Discutir como usamos a água em nossa vida. Listar com as 

crianças que formas podemos economizar água em nossa casa Ex.: Não deixar a 

torneira aberta/ lavar o carro de balde/ Não demorar no chuveiro, etc.  

 Você sabe como a água é formada? Vamos ouvir uma musiquinha que explica como 

ela é formada. https://www.youtube.com/watch?v=7UVBaemqO2U 

 Agora, converse com a criança perguntando-lhe se ela fosse uma gotinha de água o 

que ela faria?  

 A criança fará um desenho no caderno de desenho de acordo com sua resposta. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade 

ATIVIDADE: Amigos 

 

OBJETIVOS: Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 

 Pergunte às crianças o que é ser amigo, se tem amigos, qual é a importância de um 

amigo, como é o melhor amigo, quais são as qualidades de um bom amigo, entre 

outras possibilidades. 

 Pergunte do que brincam com seus amigos. 

 Leia com a criança o trecho do poema “Amigos do Peito”, de Cláudio Thebas, 

transcrito na ficha 12 e promova a compreensão do texto. 

 Leia o poema completo para a turma. 

Amigos do peito 

Todo dia eu volto da escola 

com a Ana Lúcia da esquina. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY
https://www.youtube.com/watch?v=N9cwDz45_ik&t=3s


da esquina não é sobrenome, 

é o endereço da menina. 

O irmão dela é mais velho 

e mesmo assim é meu amigo. 

Sempre, depois do almoço, 

ele joga bola comigo. 

Já o Carlos Alberto, do lado, 

(do lado não é nome também) 

tem uma bicicleta legal, 

mas não empresta pra ninguém. 

O bairro onde moro é assim, 

tem gente de tudo que é jeito. 

Pessoas que são muito chatas, 

e um monte de amigos do peito: 

O Bruno do prédio da frente, 

o Ricardo do sétimo andar, 

o irmão da Lúcia da esquina, 

o fi lho do dono do bar. 

O nome completo deles 

eu nunca sei, ou esqueço. 

Amigo não tem sobrenome: 

amigo tem endereço. 

Cláudio Thebas. Amigos do peito. São Paulo: Formato, 2009. p. 12 e 13. 

 

 Conversem sobre o texto. Faça perguntas que orientem a compreensão do poema: 

“Com quem o menino do poema volta todos os dias da escola?”; “E qual é o endereço 

dessa pessoa?”; “Que brinquedo o Carlos Alberto, do lado, tem?”; “Você também 

tem esse brinquedo?”; “Você empresta esse brinquedo para alguém?”; “Por quê?”; 

“Como você chama seus amigos: pelo nome ou pelo apelido?”; “Você sabe o nome 

completo de algum amigo?” 

 Oriente a criança a desenhar o amigo do peito delas no quadro ao lado do poema, 

na ficha de atividade. Peça que diga quem desenhou. 



OBS: FAÇA UMA FILMAGEM BRINCANDO DE CORDA E MANDE PARA A 

PROFESSORA. SEXTA-FEIRA IREMOS APRESENTAR AOS SEUS COLEGAS. – Se a 

criança não conseguir pular, podem brincar de “Cobrinha” (duas pessoas seguram a 

corda e fazem movimento de cobrinha no chão para a criança passar por cima); 

“Balancinho” (o mesmo procedimento, só que com a corda balançando bem próxima ao 

chão); “Reloginho” (uma pessoa segura a corda por uma ponta e a gira 360º com a corda 

arrastando no chão, enquanto outras formam uma roda em volta dela e pulam quando a 

corda passar). Uma boa dica para pular corda é batê-la de forma bem ritmada e ensinar 

a criança a passar reto, sem pular nem encostar na corda. Assim, ela entende o tempo 

da corda e conseguem pular com mais facilidade. É importante que ela vivencie vários 

dias esse tipo de brincadeira para irem, aos poucos, desenvolvendo a habilidade de 

pular. Brinque de corda com as parlendas: “Salada, saladinha”. Seguem outras sugestões 

de parlendas da tradição popular: 

 

a) Pato, patinho, marreco, marrequinho 

Vamos pular o ano inteirinho 

Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro, dezembro. 

 

b) Um homem bateu em minha porta e eu abri. 

Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. 

Senhoras e senhores, deem uma rodadinha 

Senhoras e senhores, pulem de um pé só. 

E vão pro olho da rua! 

 

c) Quantos anos você tem? 

Um, dois, três, quatro, cinco... 

 

Teatro: 8h40 às 9h – 14h40 às 15h 

Brincando de Ser Palhaço- O Ensaio 

Hoje, no nosso encontro on-line, teremos a presença de minha amiguinha Julieta! Ela 

está tristinha, sabe? E vai contar tudo para vocês... Vamos combinar em segredo, uma 

surpresa para ela ficar animada?  

 

Vamos brincar de ser Palhaço? Qual número de circo o seu palhaço mais gosta de 

fazer? Se equilibrar numa corda bamba? Equilibrar copos? Mágica? Dança e 

contorcionismo com o Bambolê? Contar piadas ou charadas? Cascataria- tomar tombos? 

Dançar? Malabares com limão? 

 



OBS: Família, na nossa próxima aula de teatro, dia 29/03/21 segunda-feira, faremos a 

vivência teatral “Todos Os Palhaços do Mundo”. Se puder no horário da aula, ou na 

preparação, fotografe e/ou filme a criança com seu figurino, adereço e maquiagem e 

poste no classroom. Adoraria mandar um recadinho, como também, se autorizar, postar 

no site do colégio. 

 

Nosso combinado é neste dia, cada criança estar vestida do seu/sua palhaço/palhaça e 

apresentar um número escolhido (habilidade do seu palhaço). Durante este mês as 

crianças tiveram contato com vídeos e imagens de vários palhaços possibilitando ideias 

para este momento de criação que será livre. As roupas, acessórios e maquiagens devem 

ser improvisadas pelas crianças, com o que tiverem em suas casas. Se divirtam 

auxiliando-as nesta “busca”! 

Sugestões: peças de roupa da criança, do irmão/irmã mais velho, do papai ou mamãe, 

estampado com liso, florido com listras, sobreposições, gravatas, suspensórios, coletes, 

casaquinhos, óculos, laços grandes, perucas, penteados diferentes, chapéu, par de 

sapato diferente um do outro, meias... E claro: narizes (pode ser o de plástico para 

quem tiver ou pintar a pontinha do nariz com batom/ tinta apropriada). Usem a 

imaginação e a criatividade! 

 

Para o número circense escolhido (habilidade de cada palhaço – ver sugestões no vídeo), 

a criança escolherá o que quiser fazer.  

 

Vídeo: https://youtu.be/mPdkkeOi3Yc 

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

Good Morning! 

 
How are you today?? 
 
Hoje vamos começar dançando mexendo as partes do corpo conforme a música 
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 

 
Mas antes, vamos lembrar as partes do nosso corpo brincando ok. Podem chamar 

alguém da família pra brincar! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE

