
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 28 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 
 

 

 



Área do Conhecimento: Natureza e sociedade 

ATIVIDADE: Cômodos da casa 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os cômodos da casa. Identificar a função de cada 

ambiente e as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 

 

 Assista a canção “O sapo”, https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE. 

 Cantem a cantiga “O sapo” com uma vogal de cada vez nas várias sílabas e conversem 

sobre essas mudanças nas palavras. Escreva SAPO e pergunte como essa palavra vai 

ficar se for colocada a letra A no lugar da letra O. Faça o mesmo com as vogais das 

demais palavras.  

 Proponha que acompanhem a melodia tocando instrumentos musicais disponíveis. 

 Converse com ela sobre a higiene pessoal de cada uma. Pergunte, por exemplo, a que 

horas costuma tomar banho, como escova os dentes, como se penteia, em quais 

cômodos da casa ela realiza essas atividades, quem a auxilia, entre outras 

possibilidades. Estimule a se expressarem livremente. 

 Depois, conversem sobre hábitos e costumes de higiene corporal: banhos diários, 

escovar os dentes após as refeições, cortar as unhas, manter os cabelos limpos e 

penteados, etc., valorizando sempre a pessoa que cuida da higiene da criança e a 

necessidade de se tornar autônoma na medida do possível. 

 Conte que o hábito de tomar banho todos os dias foi herdado dos indígenas, que se 

banham no rio várias vezes por dia para se manterem limpos e se refrescarem. 

 Peça a criança que observe e descreva a ilustração do banheiro da ficha59 de 

atividade. 

 Em seguida, oriente e auxilie a localizar no final do livro a página em que constam os 

adesivos que serão colados na ficha. Peça que identifique os objetos representados. 

Escreva os seus nomes em uma folha de papel. 

 Oriente a criança a destacar os adesivos à medida que forem encontrando o local 

adequado para colá-los. 

 Ouça, cante e represente corporalmente as canções “Ratinho escovando os dentes” e 

“Ratinho tomando banho”, de Hélio Ziskind, disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


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

 Leia para a criança a história https://pt.slideshare.net/ElisangelaTerra/o-

macacoeamolasoniajunqueira “O MACACO E A MOLA" 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  

 
Good Morning, 

Vamos fazer uma brincadeira. 

A Teacher vai pedir algumas frutas e alguns vegetais e vocês devem procurar na 

cozinha ok. 

Preparem-se !! 

Have a great weekend. 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

Olá, famílias! Como estamos? Por aqui, estamos todos bem. Na esperança de que logo 

voltaremos a nos ver.  

Nesta semana, o LIV em casa abordará uma emoção chata, que ninguém gosta de senti-

la, mas considerando que toda emoção tem como finalidade a sobrevivência humana, é 

importante compreendermos ela, aceitá-la e validá-la.  

Estamos falando da tristeza! Por mais que ela não seja desejada, ela também faz parte 

das nossas vidas e aparece em várias situações. 

A tristeza também faz parte do universo infantil, as crianças também a vivenciam por 

vários motivos. Elas podem ficar tristes quando não conseguem atingir seus objetivos 

ou quando não tem seus desejos atendidos, por exemplo. É importante que elas 

aprendam a identificar essa emoção e nomeá-la, e que os adultos compreendam esse 

momento.  

A música “Valsa da tristeza” fala sobre um momento de tristeza e traz uma reflexão 

importante sobre o ato de chorar. Interromper o choro da criança pode não ser o 

https://pt.slideshare.net/ElisangelaTerra/o-macacoeamolasoniajunqueira
https://pt.slideshare.net/ElisangelaTerra/o-macacoeamolasoniajunqueira


melhor caminho, pois muitas vezes é a forma que ela tem para comunicar uma dor ou 

descontentamento. A música também fala sobre a transformação e vem muito ao 

encontro do que estamos vivenciando nesse período de quarentena. Nós estamos lidando 

com mudanças frequentes e tentando nos adaptar, tentando nos transformar também. 

Assim, convidamos vocês para primeiro mostrar o vídeo da música: “Valsa da Tristeza”, 

conforme segue o vídeo em anexo para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, 

como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas 

dessa vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da 

música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu, 

conforme seguem as orientações abaixo: 

QUANDO A TRISTREZA CHEGAR.  

 

MÚSICA: VALSA DA TRISTEZA.  
 

“Um dia ele acordou com vontade de chorar 

Prendeu respiração, sentiu peito apertar 

Chorar podia não, todos vão lhe provocar 

Queria a alegria para sempre conquistar 

Mas a alegria sozinha não vinha 

Vinha com a prima tristeza a lhe acompanhar 

Cada uma em seu momento 

Cada qual em seu lugar 

E a beleza dessa vida é saber se transformar” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Você fica triste? 

O que te deixa triste?  

Quando você fica triste, o que você faz?  
 

Em seguida, se achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música 

ou sobre um momento que ficou triste. Nem sempre é fácil falar sobre a tristeza, até 

para nós adultos. Então, o desenho pode ser um importante recurso terapêutico.  

 

Se quiser e puder, compartilhe conosco no Google Classroom. Vamos adorar receber.  
 

Forte abraço.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be

