
  
 

 

 
 

Querida criança, 

 
As melhores memórias que você vai ter são as que está criando agora enquanto 

ainda é criança. Aproveite muito! 

Bons estudos! 

Bom recesso!!! Beijinhos das Prós. 
 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 15 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: Natureza e Sociedade 
 

ATIVIDADE: Caminho 
 

OBJETIVO: Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos. 

 Oriente as crianças a observar a ilustração da ficha 66 e a descrevê-la.  

 Proponha a elas a realização da tarefa que consta na ficha. Oriente-as a encontrar a 

menina na imagem; pergunte-lhes o que ela está fazendo (saindo de casa de mãos 

dadas com um adulto), como ela está indo para a escola (por exemplo, se utilizará um 

meio de transporte ou não), quais os elementos que compõem o desenho, quais os 

estabelecimentos comerciais representados, etc. 

 Peça-lhes que percorram, inicialmente, com o dedo indicador, um caminho (há várias 

possibilidades) pelo qual a menina deve seguir para chegar à escola e, por fim, que 

realizem o traçado a lápis. 

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 

 
ATIVIDADE: Jogo da memória 

 
OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

 Vamos construir um jogo da memória de bandeirolas? 

 Primeiro, você irá desenhar 10 bandeirolas do mesmo tamanho num papel. 

 Depois, você irá pintar pares de bandeirola da mesma cor. 

 Quando acabar, vai cortar e brincar de jogo da memoria. Virando todas as bandeirolas 

para baixo, vai tentar descobrir cadê os pares. 

 

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: 

 Saco de lixo (de preferência grande) 

 Colher 

 Limão 

 Maçã 



- Atividades: 

 Corrida de Saco: Utilizaremos um saco de lixo e faremos uma corrida de saco, os 

alunos terão que dar uma volta pulando pela casa. 

 Corrida do Limão na colher: Utilizaremos uma colher e um limão e os alunos terão 

que dar voltas pela casa, com a colher na mão ou na boca, sem deixar o limão. 

 Pega Maçã: os alunos terão que pegar a maçã sem utilizar as mãos somente a boca. 

Mamãe, coloque a maçã numa bandeja higienizada.  

 No final, faremos uma quadrilha. 

 

 

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

 

Ontem, vimos as tradições do São João ne. 

Hoje, vamos jogar um Memory Game e relembrar os nomes ok. 

https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina

