
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 31 DE MAIO 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 – Ríviam e Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

10h30 às 11h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 – Lorena e Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

16h30 às 17h50 – Visita à escola 

 



Área do Conhecimento: Sociedade/Linguagem 

 

ATIVIDADE: Profissões 

 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
 

 Abra o livro Prosinha, vol.1 na ficha 49. Leia o poema “No caminho, as 

profissões”, de Tuca Pina, e conversem sobre ele. Pergunte de quais 

profissões a autora trata, se conhecem alguém que exerce as profissões de 

padeiro, marceneiro, quitandeiro e sorveteiro. 

 Retome cada estrofe do poema e relacione as profissões, ações e sentidos: a 

primeira estrofe trata do olfato (padeiro, padaria e cheiro bom); a segunda, 

da audição (marceneiro, batendo na madeira e barulheira); a terceira e a 

quarta, do paladar (quitandeiro , frutas saborosas e sorveteiro , picolé). 

 Retome a conversa sobre a profissão com a qual as crianças se identificam e 

oriente-as a responder à questão da ficha: “O que você gostaria de ser 

quando crescer?”, justificando a escolha. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 
ATIVIDADE: Letra M  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 

 

 Mostrar o vídeo pequerruchos letra M  

https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ.  

 Pedir que faça a letra M com o auxílio da caixa de areia ou farinha. Em seguida indagar 

a criança: Você conhecesse um animal que adora bananas e gosta de pular de galho em 

galho? Conversar que vamos aprender uma parlenda do macaco. 

  Mostrar a parlenda O Macaco Foi à Feira - Hélio Ziskind 

https://www.youtube.com/watch?v=y_CDZ88luOM 

 Selecionar 3 imagens com a letra M para colar no caderno como banco de dados. 

 Ao final apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM Xuxa 

letra M. 

 

English time: 9h às  9h20 - 15h às 15h20 - Ver aula no Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=y_CDZ88luOM
https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM

