
  
                          

 

 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: 24 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 

 



Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Preferências  

 

OBJETIVO: Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 Vamos precisar de revistas para recorte para a realização da atividade. 

 Peça à criança que conte quais são as suas preferências de cor, roupa, brinquedo e 

comida, sempre justificando as escolhas. 

 Com ajuda da família, procurem e recortem juntos as imagens relacionadas às 

preferências das crianças. Buscar figuras que representem a sua preferência de 

cor, roupa, brinquedo e comida. 

 Com as figuras que escolheram em mãos, oriente-a a colá-las no quadro 

correspondente na ficha 14. 

 Ao trabalhar cada preferência, estimule a criança a identificar as palavras 

destacadas na ficha: COR, ROUPA, COMIDA, BRINQUEDO.  

 

Área do Conhecimento: Linguagem/Arte 

ATIVIDADE: Letra D 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita. 

 

 Ontem vimos algumas palavrinhas que iniciam 

com a letra D. 

 Hoje faremos um dragão com o contorno da nossa mão. 

 Assista ao vídeo para aprender a fazer. Capriche! 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos do tema de FROZEN. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

Jogo dos sons com o instrumentos do tema de FROZEN. 

 



METODOLOGIA 

 

Apresentação da orquestra Hogwarts executando temas do filme FROZEN, com 

identificação de alguns instrumentos que compõe a peça. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvm2r1igPtM 

 

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

 

Good Morning 
 

Hoje vamos conhecer a história do Mixed up Chameleon. Isso mesmo, o Camaleão 

confuso! 
 
https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?us

p=sharing 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvm2r1igPtM
https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?usp=sharing

