
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Querida criança, 

Que bom que podemos estar juntinho, mesmo por aulas online. Continuem 

fazendo suas tarefas com atenção e capricho pois, você é uma criança 

incrível. Espero que continue evoluindo e mostrando para todos a sua luz. 

Seja sempre gentil com as pessoas, aprenda algo novo todos os dias e 

saiba valorizar todos os que estão ao seu redor. 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos!                                       Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 24 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 escol 

 



Área do Conhecimento: Matemática\artes 

ATIVIDADE: Massa de modelar 

OBJETIVO: Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais. Relacionar números às suas respectivas quantidades. 

 

 Providencie antecipadamente os ingredientes (farinha de trigo, sal, água, óleo e 

corantes comestíveis em cores variadas), e uma caixa de sapatos.  

 Conte à criança que vão fazer, com massa de modelar, bonecos para representar as 

pessoas de suas famílias. A caixa de sapatos representará um dos cômodos da casa.  

 Assistir “Pingu” uma animação feita com massinha. 
https://www.youtube.com/watch?v=GfXsRft3wkE 

 Mostre a ficha 62 de atividades à criança e peça a ela que observe o texto e as 

imagens representados. Pergunte do que se trata, estimulando a concluir que o texto 

contém as instruções ou orientações para a confecção da massa de modelar caseira. 

 Leia a receita pausadamente para a criança, orientando a seguir a sua leitura com o 

dedo indicador e a fazer a relação entre a escrita, as imagens e os ingredientes. 

 Elabore a massa de modelar com a criança passo a passo, lendo mais de uma vez e 

pausadamente o texto da receita. É importante que você passe o dedo abaixo das 

palavras para que as crianças percebam claramente de onde você está extraindo as 

informações de que precisa para elaborar a receita, o que atribui sentido e função 

social ao texto. Permita que ela participe da confecção da massa colocando, por 

exemplo, os ingredientes, misturando e amassando. 

 Proponha à criança que modele as pessoas de suas famílias. Em um segundo momento, 

explique à criança que deverão confeccionar com a caixa de sapatos o cômodo de 

suas moradias em que passa mais tempo com a família.  Vale desenhar os móveis, 

utilizar miniaturas ou criar de massinha. 

 Auxilie no que for necessário e não esqueça de fotografar. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Letra L 

 

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

 Mostrar o vídeo pequerruchos letra L https://www.youtube.com/watch?v=r-

pWjscB5hs 

https://www.youtube.com/watch?v=GfXsRft3wkE


 Perguntar a criança quais as palavras que vimos no vídeo que começam com a letra L. 

Pedir que faça a letra L com o auxílio de palitos de picolé ou tiras de papel. 

Escrever o título LETRA L.  

 Em seguida indagar: Você conhece um bichinho que vive nas plantas, come folhas e 

depois de um tempo vira borboleta? Mostrar o vídeo a borboleta e a lagarta palavra 

cantada https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8. 

 Apresentar a palavra lagarta e fazer uma lista de palavras com a letra L no caderno 

de desenho. 

 

OFICINA: Desenho espelhado 

Vamos fazer uma borboleta: Dobra o papel ao meio e coloca tinta de um lado só. Agora, 

você passa a mão e abre o papel. As asas da sua borboleta estão prontas. 

Agora, deixa lá secando e faremos o corpo da borboleta. Desenhe corte e cole. 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8

