
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 20 DE MAIO 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 Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 



Área do Conhecimento: Matemática 
 

ATIVIDADE: Formas geométricas 
 

OBJETIVO: Identificar e nomear as formas geométricas 
 

 Você lembra das formas geométricas que estudamos na nossa sala? Então vamos 

relembrar jogando http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/ 

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade\Linguagem 

 

ATIVIDADE: Objetos da casa\ escrita espontânea 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os objetos que compõe a sala. Identificar a função 

de cada ambiente e as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 

 

 Explore a imagem da sala de estar representada na ficha 60 solicitando à criança 

que identifique todos os objetos que a compõem e observe as cores, a luz solar 

entrando pela janela, como está o dia, etc. 

 Escreva o nome dos objetos mencionados em uma folha de papel. Trabalhe as 

características dos objetos: cor, formato, função, etc. 

 Pergunte o que falta na sala de estar. Após identificar que falta um sofá, peça que o 

desenhe na imagem da ficha. 

 Explore a posição e a localização dos objetos, perguntando, por exemplo: o que está 

em cima do móvel maior (televisão), o que está entre o móvel grande e o pequeno 

(sofá), o que está embaixo do abajur (móvel pequeno ou mesinha), entre outras 

possibilidades. 

 Retome o nome dos objetos representados, complemente com a palavra SOFÁ, se 

ela ainda não tiver sido citada.  

 Explore as palavras com a criança, relacionando com o nome dela e com palavras 

estáveis que já conhece. 

 Em seguida, proponha que escolha dois objetos da imagem e que escreva, 

espontaneamente, o nome deles na ficha de atividades. 

 Em seguida, ouça, cante e represente corporalmente a canção “A casa”, de Vinicius 

de Moraes, https://www.youtube.com/watch?v=fwi4iwH9dhI 

Agora monte a sua casa com o jogo online  

https://poki.com.br/g/decora%C3%A7%C3%A3o-da-casa-cortada ou  
 

https://poki.com.br/g/casa-lego 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/
https://www.youtube.com/watch?v=fwi4iwH9dhI
https://poki.com.br/g/decora%C3%A7%C3%A3o-da-casa-cortada
https://poki.com.br/g/casa-lego


Teatro:  
 

Haikai Ilustrados 

A cada pingo. 

Um mar novo, um rio cheio. 

Um novo lago. 

Olá meus amores! Este Haikai foi escrito por Dayse Sene e dando continuidade ao 

nosso Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje iremos encher ainda mais o rio das nossas 

inspirações para desaguar em uma apresentação de Haikais! 

Através de alguns vídeos com narrações e ilustrações desses haikais, iremos buscar 

inspiração e cada criança poderá escolher um ou até dois haikais para apresentar na 

nossa próxima aula, dia 27 de Maio.  

Para nossa apresentação do dia 27 ficar ainda mais linda vou dar algumas dicas: vale se 

enfeitar, se produzir, se fantasiar, colocar para tocar uma música instrumental 

enquanto apresenta... Fazer movimentações, gestos para tentar memorizar cada 

palavrinha do poeminha... Usem a criatividade e vamos mergulhar nesse grande lago de 

poesia! 

Familiares, segue o link para acessar os haikais ilustrados. Através deles, vocês podem 

ter acesso no youtube a outros haikais narrados, caso queiram ainda escolher algum, 

ensaiar o escolhido ou até mesmo se deliciar com as nossas crianças!  Em anexo, deixo 

alguns haikais escritos. 

Beijo grande, Pró Cami 

 

LINK  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX- 3QpwLsGREh_UZq 

 

OFICINA: Alinhavo 

Você vai precisar de uma cestinha com furos ou  de uma escumadeira e um ou mais 

cordões de sapatos. 

 

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

Review time, vamos fazer a atividade do livro página 39 junto com a teacher, pinte o 

círculo do animal com a cor que a teacher disser! 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX-%203QpwLsGREh_UZq

