
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 21 DE MAIO 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 

 

 



ATIVIDADE: Cômodos da casa 
 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral. Identificar os ambientes, objetos e função de cada 

ambiente da casa e as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 
 

 Retome com a criança os cômodos de uma casa já estudados e acrescente a cozinha 

ao diálogo. Questione sobre o que fazemos nesse cômodo, o que há nele, quais os 

móveis e os utensílios que o compõem, quem cozinha na casa delas, quem lava a 

louça, quem faz as compras, se ela mexe sozinha na geladeira, como faz quando 

estão com fome, o que gosta de comer, o que se guarda na geladeira, se ela têm 

acesso ao fogão – converse sobre o perigo de mexer nele sozinha –, se acompanha 

seus responsáveis ao supermercado, se os adultos da casa fazem uma lista de 

compras, entre outras possibilidades. 

 Pergunte o que é uma lista. Estimule a levantar hipóteses. Depois, pergunte o que é 

uma lista de compras especificamente. 

 Estimule a criança a descrever a ilustração; chame a atenção dela para os detalhes, 

explorando cores, formatos, tamanhos, quantidades, etc. 

 Leia e escreva, em letra bastão, o nome dos alimentos representados na lista da 

ficha 61 de atividade. Trabalhe as palavras como orientado anteriormente. 

 Em seguida, oriente a criança a encontrar os alimentos na ilustração e a circulá-los. 

 

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: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Ciranda de livros-Interpretação da história 

 

OBJETIVO: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

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


 Leia para a criança a história https://pt.slideshare.net/marisaseara/livro-o-caso-

do-bolinho“O caso do bolinho" chamando atenção para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 Em seguida, ilustre no caderno de desenho a parte que você mais gostou com 

bastante capricho.  

 

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

 
Hello! 

Cooking class 

Hoje vamos fazer um Ice cream! Isso mesmo, vamos fazer um delicioso sorvete 

usando bananas congeladas e morangos! 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

Olá, famílias. Como estamos?  

Espero que cada um de vocês aprendendo a lidar com este cenário do seu jeito. Depois 

de um ano em isolamento já aprendemos a ajustar algumas rotinas, cada um a seu 

modo, mas estamos longe de viver com a liberdade que tínhamos.  

De qualquer forma, precisamos seguir em frente.  

Falando em diferenças, trouxemos mais uma música do nosso programa para 

dialogarmos com as crianças. Ela fala sobre a floresta, os animais e as diferenças 

entre eles. Através dela, as crianças conseguem pensar nas diferenças existentes 

entre os animais. 

Depois dessa reflexão, fica mais fácil elas conseguirem pensar nas diferenças que 

existem entre nós, humanos. Cada um de nós tem suas habilidades e pontos que 

precisam ser melhorados e não existe ninguém igual a ninguém. É isso que nos torna 

tão especiais.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes a música “Samba da Floresta”, conforme segue o 

link do vídeo em anexo, coloque novamente o vídeo, mas, dessa vez, com o objetivo de 

ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. E em seguida, faça as 

seguintes perguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be 

 

https://pt.slideshare.net/marisaseara/livro-o-caso-do-bolinho
https://pt.slideshare.net/marisaseara/livro-o-caso-do-bolinho
https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be


Música: samba da floresta.  

“No meio da floresta vivem muitos animais 

Cada um é diferente e não tem nada de mais 

Um é grande, outro é fofinho 

Um é esperto, outro é valente 

Uns vêm bem devagarinho, outros chegam de repente 

Seja urso ou guaxinim, 

Calango ou passarinho, 

Todos eles chegam junto dos amigos com carinho 

Seja urso ou guaxinim, 

Calango ou passarinho, 

Todos eles chegam junto pra sambar no miudinho” 

 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que tem na floresta?  

Você já esteve em uma floresta? 

Como são os animais? 

De qual animal você gosta mais? 

Você tem medo de algum animal? 

Você tem nojo de algum animal? 

Se você pudesse escolher um animal para 

ser seu amigo, qual seria? 

 

E você? Aproveite e responda a essas perguntas junto com a criança e, se tiver algum 

outro adulto com vocês em casa, deixe que ela tente fazer essas perguntas para ele. 

 

Para expandir em família: 
 

Outra atividade que vai ajudar as crianças a se movimentarem um pouco é fazer 

gestos ou sons para a criança tentar adivinhar de qual animal se trata, como se fosse 

um jogo de mímica. Pense em um animal, não conte para a criança e o imite... Pergunte 

para a criança qual animal ela acha que é. 

 

Compartilhe com a gente alguma dessas atividades! Nós adoramos ver vocês realizando 

nossas propostas!  

 

Para o grupo 04: Façam a atividade 10 do álbum de figurinhas com a figurinha de 

número 06.  

 

Forte abraço.  



OFICINA: Tinta caseira é assim: basta misturar 1 copo de água, 1 copo de farinha 

de trigo e outro de sal. Para criar as cores, algumas gotinhas de corante de alimento, 

um fio de óleo e potinhos ou copinhos e é só fazer uma linda arte! 

 

 

 

 


