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ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 08 DE JULHO 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: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Portadores textuais 
 

OBJETIVO: Conhecer e identificar diferentes portadores textuais\ Levantar 

hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos. 

 



● Apresente os slides de imagens dos aparelhos eletrônicos que servem,  

principalmente, para ler, mas também para assistir a algo (tablet, computador, 

notebook, celular, tv, etc.). 

● Apresente diferentes aparelhos multimídia através dos slides. Converse com a 

criança sobre cada imagem, perguntando-lhes para que servem, o nome de cada 

aparelho, se usa, se têm em casa, etc.  

● Apresente também, na sua seleção, imagens antigas de alguns dos aparelhos e 

compare-as, com a ajuda da criança, aos aparelhos mais modernos, perguntando o que 

mudou. 

● Oriente a criança a observar as imagens da ficha 91 de atividade, a nomear os 

equipamentos representados e a contar o que estão vendo. Depois, oriente a assinalar 

os equipamentos que usam habitualmente. 

● Que tal construir um celular para tornar nossa brincadeira divertida! Assista o vídeo 

de como fazer um celular com rolo de papel higiênico. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOk31OLL63M 

● Propor uma lista de portadores textuais estudados até o momento no caderno de 

desenho. 

 

TEATRO:  

Inventores 

Atenção, atenção Amorecos e Amorecas!  

Estamos de volta! Hoje todos nós seremos grandes Inventores e grandes Inventoras! 

Vocês inventaram muitas coisas durante este período de recesso? Ueba!!!! Pró Cami se 

transformou no Senhor Waldemar que tem muita coisa para inventar! E ele quer 

conhecer cada inventor, cada inventora e suas invencionices! 

Na nossa aulinha de hoje teremos o poder de transformar qualquer objeto em alguma 

outra coisa que a gente queira! 

Isso mesmo! Podemos dar novas funções para o objeto escolhido, fazer de conta... 

Inventar novas coisas, novas possibilidades... Yupi!  

Quando a aula começar, vou chamar seu Waldemar e ele melhor explicará! 

Quando a aula começar e seu Waldemar chegar, muitas coisas iremos inventar! 

Beijinhos, Pró Cami! 

Para quem não conseguiu assistir a aula de hoje e quiser brincar com a gente também, 

vou deixar um vídeo explicando como é a brincadeira. É só assistir o vídeo da Pró Cami, 

para entender a brincadeira e depois postar um vídeo sobre o objeto transformado...  

https://www.youtube.com/watch?v=bOk31OLL63M


Quem participou da aula e tiver vontade de enviar um vídeo fazendo a brincadeira 

também, vou amar! 

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

 

OFICINA:  

Link para joguinho do alfabeto:  

https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/brincando-com-o-

alfabeto/ 

 

INGLÊS: 

Good Morning 

 

Falamos sobre nossas férias né. Coisas que fazemos nas férias 

Watch TV 

Sleep 

Play 

Travel  

Quando viajamos, pode ser de varias formas né ; Car, Bus, Train, Plane. 

Hoje vamos fazer um plane de papel. Vamos dobrar juntos e depois podem colorir 
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