
  
                          

 

 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: 23 DE MARÇO DE 2021 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 



Área do Conhecimento: Matemática/ Linguagem/ Sociedade 

ATIVIDADE: Associação 

 

OBJETIVO: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida. 

 Pergunte à criança quais são as preferências dela em relação a comidas, livros, 

músicas, roupas, cores, brinquedos, passeio, etc., solicitando que justifique as 

escolhas. 

 Oriente a criança a observar a ficha 13, identificar o alimento e os objetos 

representados nas imagens e a dizer o que imaginam que deverão fazer. 

 Leia as falas dos personagens transcritas na ficha. Leia novamente as falas dos 

personagens, uma a uma. Peça à criança que identifique a imagem que representa 

a preferência de cada personagem e que liguem à imagem correspondente. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra D 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita. 

 

 Mostrar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=dC1Kj_XBYqM- de gugudada 

letra D. 

 Hoje vamos conhecer uma parlenda. O nome dela é O DOCE. 

https://www.youtube.com/watch?v=7LZKgTaLCR8- o doce palavra cantada. 

Perguntar qual a palavra que aparece em varias vezes e escrever no caderno de 

desenho. Depois, escrever mais 3 palavrinhas que comecem com a letra D. 

 Questionar: Vocês conhecem batata doce? Já comeram? Explicar que a batata doce 

é uma planta, também conhecida como batata da terra, batata da ilha, jatica e 

jetica. Aproveitar para explicar que os índios plantam alguns vegetais, dentre eles a 

batata doce e se alimentam dela também. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dC1Kj_XBYqM-
https://www.youtube.com/watch?v=7LZKgTaLCR8-


Educação Física: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- uma bexiga; 

- cinco bolinhas de papel amassado; 

- um pregador; 

- grãos de feijão; 

- papel; 

- caneta, lápis ou hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Aquecimento: 

 Faremos uma brincadeira com música, o professor irá colocar uma música enquanto 

os alunos ficam andando pelo local onde estão fazendo a aula, assim que a música 

parar, todos tem que voltar para frente do computador ou celular. 

 

- Atividades: 

 Vamos encher a bexiga, em seguida vamos fazer o deslocamento das bolinhas de 

papel até um ponto determinado; 

 Faremos cinco círculos no papel, com os números 1, 2, 3, 4 e 5 e utilizando o 

pregador teremos que colocar a quantidade dos feijões dentro dos círculos. 

 

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

 

Good Morning 

Hoje vamos começar assistindo o vídeo dos nossos amigos Steve and Maggie. 

https://www.youtube.com/watch?v=msvZma1J41g 

Depois vamos abrir nosso livro na página 18 e vamos circular o que a Teacher falar. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=msvZma1J41g

