
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meus amores,  

Espero que gostem das atividades que preparamos para vocês. Estou na torcida 

para que, em breve, possamos estar brincando e sorrindo juntos. Enquanto 

isso... espero vocês todos os dias para nossos encontros online que enchem 

nossos dias de alegria. 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos!             Pró Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 17 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: Natureza e Sociedade 
 

OBS: hoje vocês irão mostrar a pro e aos seus colegas como ficou 

sua árvore genealógica. 
 

ATIVIDADE: Família 
 

OBJETIVO: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 

 Durante a semana passada já conversamos sobre a formação das nossas famílias e 

hoje vamos mostrar a árvore genealógica para nossa professora e nossos colegas. 

 Agora, junto com sua professora vamos fazer uma lista no caderno de desenho das 

pessoas que colocamos na nossa árvore.  

 vamos ouvir a história: As famílias do mundinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 
ATIVIDADE: Ditado de imagens 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI. 

 Apresentar imagens de objetos pertencentes a casa (imagens 

disponíveis no classroom). 

 Repetir pausadamente o nome de cada objeto. Levando a criança a perceber 

o som da letra que está pronunciando sem dar respostas prontas. 

 O importante é que a criança registre no caderno de desenho através da escrita 

como ela acha que a palavra é escrita. A criança deve levantar hipóteses sobre a 

escrita das palavras. 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAq8OTpIqX8
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI

