
  
                          

 

 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: 25 DE MARÇO DE 2021 – QUINTA-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 Ríviam e Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Lorena e Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 



Área do Conhecimento: Matemática/Arte 

ATIVIDADE: Arte 

 

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

vida. 
 

 Conversar com as crianças que existem obras de arte que contam histórias também. 

Apresentar a obra de Aracy de Andrade Criançada na praia – ficha 15. Perguntar: o 

que estão fazendo? Como chegaram lá?  Onde estão? E vocês gostam de brincar de 

quê? 

 Questione-a sobre as cores: se são fortes ou fracas, se representam as cores da 

natureza, se são diferentes das cores de uma paisagem real, se é noite ou dia, se é 

dia chuvoso ou ensolarado, quais elementos estão presentes na obra (crianças, 

brinquedos, paisagem – casas, montanhas, coqueiros, praia, mar, céu, Sol, barcos, 

traves de futebol, rede de vôlei, etc.). 

 Proponha à criança que faça uma releitura da obra ou faça uma pintura com o tema 

“brincadeira de criança”. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem/Sociedade 

ATIVIDADE: Sequência Numérica 

 

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

e tentando identificar palavras conhecidas. 

 

 Apresentar a música “um elefante incomoda muita gente” 

https://www.youtube.com/watch?v=iXKiq8twYWo. 

 Realizar a sequência numérica até 10 no caderno desenho.  

 

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

 

Good Morning 

Ontem nós vimos o vídeo do Camaleão confuso né. Com partes do corpo muito 

diferentes. 

Hoje, nós vamos fazer um desenho diferente. Vamos criar um monstrinho. Cada um vai 

criar o seu com as partes do corpo que quiserem. Pode ter 3 eyes, 2 noses, 4 

arms...Vamos usar nossa criatividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=iXKiq8twYWo

