
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 04 DE JUNHO 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: Higiene do corpo 

 

OBJETIVO: Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

 
 Mostrar o vídeo para a criança sobre higiene do corpo... 

 https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc 

 https://www.youtube.com/watch?v=htAWzK2lZ_c 

 https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk 

 Após os vídeos, conversar com as crianças sobre os cuidados que devemos ter com o 

nosso corpo e a nossa boca, realizar uma listagem dos produtos de higiene. 

 Procurar algumas embalagens de produtos de higiene pela casa. 

 Fazer um desenho no caderno de desenho sobre um hábito de higiene. 

 

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. 

 

 Ouça a história https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w chamanda 

“DENTINHO". Atenção para os detalhes da história: 
  - Quem são os personagens? 

  - Onde se passa a história? 

  - O que aconteceu na história de mais importante? 

 

PARA BRINCAR: http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaAnimal/ 
 

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

Good Morning 

 

Hoje vamos fazer uma Caterpillar. Para isso vamos usar papel colorido em forma de 

círculos, papel branco e material de colorir. 

Vai ficar muito legal! 

https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc
https://www.youtube.com/watch?v=htAWzK2lZ_c
https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk
https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaAnimal/


LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

Oi, famílias! Esperamos que estejam todos bem!  

Essa semana, o LIV em Casa irá explorar a contação de histórias.  

Sabemos como as histórias mexem com o imaginário infantil e estimulam a 

curiosidade das crianças, além de favorecer na aquisição de novas palavras, 

ampliando seu repertório. Sabemos que muitas famílias já têm o hábito de contar 

histórias para as crianças em casa, e isso é ótimo! Mas trouxemos uma proposta de 

contar histórias de uma forma diferente! 

 

A ideia é reunir todo mundo que estiver com você em casa para criar uma história 

coletiva. Um adulto iniciará a história e a criança poderá escolher palavras ou 

mostrar objetos diferentes, e o adulto terá que incluir a palavra ou o objeto que foi 

mostrado de alguma forma na história. Se tiver mais pessoas participando, vocês 

podem alternar na contação da história ou ajudar mostrando também os objetos ou 

escolhendo palavras. Vocês podem selecionar previamente alguns objetos e deixar 

perto da criança e assim ela vai escolhendo conforme a história for desenvolvida. 

Dessa forma, ela irá participar da história que está sendo construída, colaborando 

com elementos que irão nortear a história. 

 

Se puder, compartilhe esta experiência aqui no google classroom. Adoramos receber. 

 

Para o grupo 04:  Façam a atividade 11 do álbum de figurinhas com a figurinha 

de número 07.  

 

BOM FIM DE SEMANA!! 
 

 


