
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 01 DE JUNHO 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/Linguagem/Natureza 
 

ATIVIDADE: Cômodos da casa 

 

OBJETIVO: Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

 

 Vamos ouvir a música do chulé. https://www.youtube.com/watch?v=Yj6NjlMTGgY  

 Converse com as crianças sobre a higiene pessoal de cada uma. Pergunte-lhes, por 

exemplo, a que horas costumam tomar banho, como escovam os dentes, como se 

penteiam, em quais cômodos da casa elas realizam essas atividades, quem as auxilia, 

entre outras possibilidades. Estimule-as 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 das crianças e a 

necessidade de se tornarem autônomas na medida do possível. 

 Agora, abra o livro Prosinha na ficha 59. Peça às crianças que observem e descrevam 

a ilustração do banheiro da ficha de atividade. Em seguida, oriente-as e auxilie-as a 

localizar no final do livro a página em que constam os adesivos que serão colados na 

ficha. Peça-lhes que identifiquem os objetos representados.  

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

adequado para colá-los. 

 Depois, vamos ouvir as canções “Ratinho escovando os dentes” e “Ratinho tomando 

banho”, de Hélio Ziskind. https://www.youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk 

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

 

Área do Conhecimento: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Letras do alfabeto 
 

OBJETIVO: Identificar e nomear as letras do alfabeto 

 

 Iniciar o jogo do Bingo das letras com as crianças, primeiro ensinar as regras do jogo, 

realizar os combinados. 

 Cada criança escolherá 9 letras aleatória do alfabeto e escreverá no caderno de 

desenho. 

 A professora irá fazer o sorteio das letras e as crianças irão marcar a que escreveu. 

 Vence quem marcar todas as letras. 

https://www.youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


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: 

 Chocalho (Pode improvisar colocando grãos dentro de um copo com tampa, 

garrafinha ou potinho) 

 

- Alongamento: 

 Iremos desenvolver um alongamento por todo o corpo como feito nas aulas 

anteriores. 

 

- Atividades: 

 Exposição dos chocalhos; 

 Brincadeira com a música “Peixe vivo”; 

 Escravos de Jó. 

 

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

Good Morning 

Hoje vamos começar assistindo ao vídeo   

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

Depois vamos abrir o livro na página 41 e fazer a atividade com a teacher. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

