
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 18 DE MAIO DE 2021 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Daniel, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 



Área do Conhecimento: Artes e matemática 
 

ATIVIDADE: Releitura da obra 
 

OBJETIVO: Conhecer a obra de Alfredo Volpi. Identificar e nomear as formas geométricas 

presentes na obra de arte.  

 Apresente e aprecie com a criança a obra Casas e barcos, de Alfredo Volpi, de 

1950. Peça-lhe que descreva a obra em detalhes, explorando-a quanto a cores, 

formas geométricas, nome dos elementos, etc. 

 Assista ao vídeo de Alfred Volpi https://www.youtube.com/watch?v=nT54JuwUWCY 

 Leia para a criança o comando da atividade de desenho da fachada da casa. 

Pergunte-lhe se sabe o que é fachada. Estimule-a a levantar hipóteses e, depois, 

explique-lhes que é a frente da casa. 

 Oriente, então, a desenhar a fachada da própria casa na ficha 53 de atividade. O 

desenho da criança pode ser feito com base na observação de sua casa. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra K 

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

 Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=AHHrjTOgcG8- letra k 

pequerruchos.  

 Com um saco plástico transparente coloque tinta dentro, feche com fita adesiva e 

está pronto nosso risque rabisque. Agora passe o dedo sobre o plástico realizando o 

movimento da letra.  

 Apresentar alguns produtos do dia a dia que utilizamos e começam com a letra K. 

 Colocar a música da Xuxa letra K 

https://www.youtube.com/watch?v=l9oAvDAKqdE. 

 Em seguida, recortar 3 tiras de papel e solicitar que montem a letra K. Pesquisar 3 

imagens de palavras com a letra K .  

 

Educação Física: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 
OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar 

atividades que os façam usar a sua criatividade, realizar movimentos 

simples e específicos e a construir novas possibilidades de 

movimentos e brincadeiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=nT54JuwUWCY
https://www.youtube.com/watch?v=AHHrjTOgcG8-
https://www.youtube.com/watch?v=l9oAvDAKqdE


DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 NÃO IREMOS PRECISAR DE MATERIAIS 

 

- Alongamento: 

 Iniciaremos a aula com um alongamento simples, como já realizado nas aulas 

anteriores. 

 

- Aquecimento: 

 Três corridas paradas (30 seg cada); 

 Três sequências de saltos parados (30 seg cada). 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“ 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

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

 
Hello! 
 
Hoje vamos desenhar alguns animals jungle, vamos desenhar e cortar para 

montarmos um linda colagem na quarta feira de uma incrível jungle! 

 

 


