
  

 
Querida criança, 

As melhores memórias que você vai ter são as que está 

criando agora enquanto ainda é criança. Aproveite muito! 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 08 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/Oficin 



Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 
 

ATIVIDADE: Caminho 

 

OBJETIVO: Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos. 

 

 Vamos jogar um joguinho do labirinto? Acesse o link:  

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13251"ivas.com.br

/index.php?id=13251 

 Agora, vamos percorrer um caminho até chegar na biblioteca? Fique atento e 

trace o caminho que a menina irá fazer da entrada da escola até a biblioteca 

no livro, ficha 87. 

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 
 

ATIVIDADE: Espaços da escola 

 

OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

 Mostre às crianças a imagem da ficha 87 que fizemos na aula passada e peça-

lhes que a descrevam. 

 Pergunte quantos cômodos há nessa ilustração, qual a função deles, o que as 

crianças acham que é cada lugar, etc. 

 Abrir a ficha 88 e fazer a relação com a imagem da atividade da ficha 87. 

 Oriente-as a destacar e a colar os adesivos que estão no final do livro nos 

espaços adequados da ilustração. 

 Chame a atenção para os adesivos que podem ser colados em mais de um 

cômodo, como é o caso das imagens do calendário e dos livros, entre outras. 

 

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. 

 

 

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13251%22ivas.com.br/index.php?id=13251
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13251%22ivas.com.br/index.php?id=13251
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13251%22ivas.com.br/index.php?id=13251


DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 Uma toalha de banho. 

 

- Atividades: 

  Iremos desenvolver uma aula de alongamentos e posições de yoga. 

 

 

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


