
  
                           

Queridos alunos, 

Ter você conosco é maravilhoso. Seu sorriso faz o nosso dia mais 

alegre e mais gostoso. 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 09 DE ABRIL 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 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: História Preferida 

 

OBJETIVO: Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

 



 Qual a sua história preferida? Conte um pouquinho dela para sua professora e seus 

colegas. 

 Desenhe a capa do livro na ficha 23.  

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Sentimento 

 

OBJETIVO: Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

 Diga às crianças que você irá apresentar-lhes a sua música preferida e que você 

gostaria que elas estivessem atentas. Reproduza a música e oriente as crianças a 

ouvi-la atentamente. https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

 Coloque-a novamente e pergunte-lhes suas percepções sobre a música. 

 Pergunte-lhes qual é a música preferida delas. 

 Coloque novamente a música escolhida por você para que as crianças escutem e 

realizem a atividade proposta do livro, ficha 22. 

 Oriente-as a fazer um desenho em que vão deixando suas mãos percorrerem, ou 

“dançarem”, sobre a folha de papel acompanhando a melodia da composição musical.  

 

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.  

 

 História  “Os três jacarezinhos” 

 Reforçar a discussão sobre fazer uma coisa bem feita. 

 Faça um lindo desenho de como poderíamos ajudar o lugar que a gente vive. 

 

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

 

Good Morning, 

 

Let’s play!!! 



A teacher vai fazer uma brincadeira, pedir um objeto de um integrante da família e 

vocês terão que buscar e explicar o que é e como esse objeto é importante para este 

familiar! 

Have fun! 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Momento LIV: 

 

A CAIXA DE TOMÁS  

Criado com um ar de ousadia padlet.com 

 

Objeto: habilidade social: animação e relacionamento 

Na última aula nós trabalhamos o sentimento animação. Lembre como o Tomás ficou 

animado na história.  

Lembre de uma atividade que o deixou muito animado.  

O que aconteceu? 

Você estava sozinho? 

O que você estava sentindo? 

Converse com sua família sobre este dia, e ao final, faça um desenho sobre esta 

experiência.  

Depois, que tal pensar em uma atividade bem animada para fazer com sua família. Solte 

sua criatividade.  

Se quiser, compartilhe esta experiência aqui no ícone atividade LIV do Google 

Classroom.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de 

foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas 

Até a próxima.  



Forte abraço. 

 


