
  

 
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: 10 DE JUNHO DE 2021 – QUINTA-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 Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Camila, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 



Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 
 

ATIVIDADE: Data comemorativa: São João 

 

OBJETIVO: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 

vida. 

 

 Você gosta do são João? Você lembra de algum São João que curtiu com sua 

família e amigos? 

 Traga uma foto para dividir este momento com sua professora e seus colegas. 

Lembrando que vale ser foto virtual. 

 Sua pró acha que não pode faltar bandeirolas numa festa junina e você, o que 

acha que não pode faltar numa festa de São João? 

 Faça com capricho um desenho de uma festa junina. Não esqueça de pintar, 

porque, como pró Lore diz na sua salinha: Quanto mais colorido, fica mais bonito! 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 
ATIVIDADE: Estourando bexiga 
 
OBJETIVO: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

 A professora irá encher diversos balões com letras dentro. Cada criança de uma 

vez irá escolher a cor do balão que quer que a pró estoure. 

 Quando a pró estourar, encontrará uma letra. 

 A criança irá encontrar uma palavra com esta letra. 

 Depois, iremos escolher algumas palavras para escrever no caderno de desenho 

com o título: ESTOURANDO BEXIGAS. 

LETRA INICIAL:  

https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/festa_ju

nina_atividades/alfabeto_junino/alfabeto_junino1.htm 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/festa_junina_atividades/alfabeto_junino/alfabeto_junino1.htm
https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/festa_junina_atividades/alfabeto_junino/alfabeto_junino1.htm


 

 
 

(10/06/2021)  

TEATRO 

 

 

ENSAIO Grupão Junino 
 

“Ara Sô” que é tempo “bão”... É tempo de São João! 

Na semana que vem faremos uma Apresentação Teatral Junina aqui 

pelo Meet! E cada turminha terá o seu momento, a sua intervenção 

neste teatrinho virtual!  

Hoje no nosso encontro on-line, conversaremos mais sobre este dia e 

ensaiaremos a nossa participação! 

Alavantú! 

Um cheiro, Pró Cami! 

 

 

 


