
  

 
 

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: 18 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 Renata, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 



Área do Conhecimento: Matemática 
 

ATIVIDADE: Dentro/fora 

 

OBJETIVO: Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música 

 

 Oriente os alunos a destacar os adesivos que estão no final do livro. 

 Mostre a ficha 75 de atividade para as crianças e pergunte-lhes se imaginam o que 

deverão fazer. 

 Leia a legenda com as crianças para esclarecer como fazer a atividade. Primeiro, 

analisem coletivamente as legendas e relacionem-nas com as figuras dos adesivos. 

Depois, peça às crianças que colem os adesivos no local adequado. 

 

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=GQe3FkeYp14 chamanda 

“Turma do Folclore: Dia de São João (Festa Junina na Floresta) - Saci, Curupira, 

Iara” 

 Atenção para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 

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

 
Hoje entraremos no nosso recesso. 

Vamos relembrar um pouco o que fizemos no semestre. 

Vamos ver qual foi sua atividade, sua música, vídeo, história preferidos. 

Agora, vamos falar sobre féeriiiassss... O que você quer fazer nas suas férias 

Vamos desenhar. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQe3FkeYp14


LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Preparamos mais uma atividade para o LIV em casa com muito carinho pensando em 

vocês.  

Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos a música: “Ijexá do lar doce lar”, que vai 

falar justamente sobre o lar, sobre a nossa casa, sobre a proteção que sentimos 

estando nela, sobre o acolhimento que ela nos proporciona. Fala do lar como o melhor 

lugar que possuímos. É importante pensarmos sobre isso, principalmente porque essa 

noção de lar, vai muito além do espaço físico, mas o que faz esse lugar tão especial é 

justamente as pessoas que moram nele. Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando 

vocês para primeiro mostrar o vídeo da música “Ijexá do lar doce” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente, como ela desejar.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o 

objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música, depois disso, 

inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. 

 

LAR DOCE 

 

MÚSICA: IJAXÁ DO LAR, DOCE LAR 

 

Meu lar é um doce lar 

 Mas hoje eu quero ir lá fora brincar (2x)  

Abri a porta e fui além 

 Fiquei lá fora procurando alguém (2x)  

Mas está frio 

 Sinto que resfriou  

Lembro da mamãe a me aconselhar  

Vou andando ao melhor lugar  

E ele é o meu lar, doce lar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que sua casa significa para você?  

Você gosta da sua casa? 

O que você mais gosta?  

O que você não gosta na sua casa? 

Por quê?  

O que você pode fazer em casa? 

about:blank


E o que não pode?  

O que você mais gosta de fazer em casa?  

O que você gostaria de fazer fora de casa? 

Como você se sente em casa? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música ou sobre sua 

casa e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Forte abraço.  

 

Bom recesso e se cuide!! 


