
 

 

 

 

  

 

 

     

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 06 DE JULHO 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: Artes\Linguagem 

 
ATIVIDADE: Recesso junino 

OBJETIVO: Relatar acontecimentos do recesso junino com sequência lógica de fatos. 

 

● Conversar com a criança sobre o recesso junino e o que fizeram nesse período que não 

teve aula online. 

● Explorar a sequência lógica de fatos ocorridos. 

● Estimular que a criança relate qual acontecimento ela mais gostou e se divertiu. 

● Pedir que a criança registre através do desenho no caderno de desenho. Não se 

esqueça de colorir! 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra P  

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 
 

● Relembrar as letras do alfabeto que já trabalhamos através do slideshare 

https://pt.slideshare.net/danielaferreiragracia/alfabeto-ilustrado-58792259  
● Mostrar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=54DDjOygvJU pequerruchos 

letra P.  

● Conversar com a criança sobre a parlenda de hoje, apresentar  

https://www.youtube.com/watch?v=0jqOk7x1Vsk pequerruchos ciranda, cirandinha. 

● Destacar a parte da parlenda sou pequenininho que aparece no vídeo. Escrever a 

Parlenda em uma folha de oficio. 

● Perguntar quais as palavras que começam com a letra P que aparecem.  

● Escrever a letra P.  

● Solicitar que construa uma lista com as palavras do texto com a letra P. 

● Deixar que dancem a música letra P da Xuxa- 

https://www.youtube.com/watch?v=fmz6JNmDai8. 

 

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://pt.slideshare.net/danielaferreiragracia/alfabeto-ilustrado-58792259
https://www.youtube.com/watch?v=54DDjOygvJU
https://www.youtube.com/watch?v=0jqOk7x1Vsk
https://www.youtube.com/watch?v=fmz6JNmDai8


DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

ATIVIDADES: 

 

- Será feito um rápido alongamento e aquecimento para iniciar as atividades; 

- Iremos fazer a brincadeira da “Estátua”, depois vamos fazer a brincadeira do “Vivo ou 

Morto” e pra finalizar faremos um Bingo. 

 

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

 
Tuesday, July 06, 2021. 

 

Good Morning 

 

We are back! How was your vacation? 

Como foram as férias? 

Brincaram muito, dormiram até tarde, assistiram filmes 

Vou mostrar as coisas mais legais que fiz nas minhas férias. (Mostrar um Power Point). 

Passaremos uma história Vooks. 

Vamos combinar de mostrar fotos das férias amanhã. 

 

 

OFICINA 

Link joguinho: http://www.escolagames.com.br/jogos/superHeroisPuzzle/  

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/superHeroisPuzzle/

