
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 25 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 Linguagem 

 

ATIVIDADE: Releitura da obra 

 

OBJETIVO: Conhecer a obra de Tarsila do Amaral. Expressar-se livremente por meio 

de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais 

e tridimensionais. 

 

 Na ficha 32, mostre às crianças uma fotografia de Tarsila do Amaral e pergunte a 

elas se conhecem essa artista. Explique que ela foi uma artista plástica famosa e 

conte um pouco sobre a vida dela. Acesse o site e veja suas obras. 

http://tarsiladoamaral.com.br/obras/ 

 Conte às crianças o que é um autorretrato. Se possível, aprecie autorretratos de 

outros artistas, como Frida Kahlo, Picasso, Van Gogh, Norman Rockwell, entre outros. 

A maioria dos artistas, em algum momento, realiza um autorretrato. Esse é um 

processo pelo qual um artista representa o próprio aspecto e suas características, 

captando as suas expressões e emoções. 

 Aprecie a obra Autorretrato, de Tarsila do Amaral, com as crianças. Explore, por 

meio de questões, os detalhes da obra: cores, formas, o fundo, roupas da artista, 

seus traços e expressão.  

 Aproveite a oportunidade para conversar sobre o respeito que devemos ter com o 

trabalho de outras pessoas: o trabalho de um artista plástico, o texto de um autor ou 

o trabalho do colega de classe. 

 Pergunte às crianças o que elas sentem ao apreciar a obra Autorretrato, de Tarsila 

do Amaral, isto, é, quais emoções, sentimentos, sensações a obra lhes desperta. 

Oriente-as, também, a identificar o sentimento, a emoção, a sensação que a artista 

transmite. É provável que ocorram divergências de opiniões; algumas crianças podem 

identificar raiva, outras, tristeza, por exemplo.  

 Explique-lhes que deverão desenhar uma representação do sentimento, emoção ou 

sensação que identificaram na obra analisada.  

 Agora é a sua vez de desenhar seu autorretrato na ficha 33. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Lista de compras 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

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

 Proponha a criança criar uma lista de compras.  O que ela gostaria de 

comprar. 

http://tarsiladoamaral.com.br/obras/


 Repetir pausadamente o nome de cada item proposto pela criança. 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. 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 Garrafa (água, leite, suco ou de qualquer outro tipo de produto); 

 Grãos (feijão, arroz, milho); 

 Fita adesiva (durex, esparadrapo ou qualquer tipo de fita adesiva); 

 Papel. 

- Atividades: 

 Iremos iniciar a aula construindo um chocalho que servirá de instrumento para a aula 

do dia 01/06; 

 

Posteriormente iremos realizar alguns exercícios já realizados em aulas anteriores. 

 

 

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

Hoje vamos começar um assunto muito gostoso!! 

Primeiro vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

Vamos falar de comida saudável...Frutas e Vegetais 

Vamos abrir o caderno de desenho e desenhar seu vegetal preferido. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak


OFICINA: Alinhavo 

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

cordões de sapatos. 

 


