
 

 

 

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 07 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-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 Roberto, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Portadores textuais 

 

OBJETIVO: Conhecer e identificar diferentes portadores textuais. 

 



 Relembrar sobre o tema trabalhado antes do recesso. Falamos da biblioteca e tudo 

que encontramos nela.  

 Apresentar o slide com diferentes tipos de portadores textuais. Destacar como 

escrevemos o nome de cada um. Neste momento, destaque a leitura como fonte de 

informação, de lazer e de entretenimento. 

 Assista com a criança ao videoclipe do grupo Palavra Cantada, “Linhas e letrinhas”, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpA64xZ2LW0 

 Converse com a criança sobre a música e sobre todas as funções da leitura que 

aparecem na letra da canção. 

 Por fim, proponha à criança a realização da ficha 90. Primeiro, observe as imagens 

dos portadores e os identifiquem. 

 Depois, peça que “leia” as plaquetas indicativas nas prateleiras das estantes e, por 

fim, que liguem as figuras dos portadores às prateleiras correspondentes 

representadas na ficha de atividade. 

 Vamos assistir a uma historinha da Mônica 

https://www.youtube.com/watch?v=FOzpGy45mQM 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 
 

OBJETIVO 

 

Identificar os sons longos e curtos. 

Procurar sons longos e curtos em casa. 

 

METODOLOGIA 

 

Com auxílio de vídeos e áudios, as crianças verão e ouvirão sons curtos e longos, depois 

o mesmo será feito com sons de objetos, também será feita uma caçada aos sons longos 

e curtos em casa. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

 

https://youtu.be/E3bwAZkjNN0 

Vamos ouvir algumas músicas de desenhos animados. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpA64xZ2LW0
https://www.youtube.com/watch?v=FOzpGy45mQM
https://youtu.be/E3bwAZkjNN0


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

Good Morning 

 

Hoje, vamos começar ouvindo uma música sobre as férias 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ 

Vocês trouxeram fotos das férias? Qual sua preferida? 

Qual foi seu momento preferido. 

Vamos usar uma fita para colar a foto em um papel branco e colorir em volta. 

 

OFICINA: Desenhando um pato com o contorno 

da mão. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ

