
 
         

     

 

  

  

 

 

“VAMOS PLANTAR SONHOS, 

VAMOS PLANTAR SONHOS NESSE CHÃO...”  

(Grupo Coração Palpita). 

QUE O MÊS DE SETEMBRO VENHA CARREGADO DE CORES, FLORES E 

LINDAS APRENDIZAGENS! 

 BEIJINHOS DAS PRÓS RIVI E LORE. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA:30 DE AGOSTO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra X  

 

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

● Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Uis1yIjcDsA- pequerruchos 

letra X.  

● Em seguida com o auxílio de tiras de papel colorido traçar a letra X  

● Apresentar o texto com letra bastão sobre a letra X destacar as palavras que 

começam com a letra X.  
 

Xodó é o gato 

Da vovó Xênia. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Uis1yIjcDsA-


Toda noite ele  

Mexe na lata do lixo. 

Vovó Xênia fica  

Danada e repete: 

- Saí daí gato xereta! 

Para a sua caixa! 
 
 

● Pedir que escreva ao lado em forma de lista as palavras destacadas.  

● Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qUjlRjH80oQ - Xuxa letra 

X. 

● Vamos brincar com as palavras? https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-

figuras 

 

Área do Conhecimento:  Natureza e Linguagem 

ATIVIDADE: PROJETO PEQUENO CIENTISTA 
 

OBJETIVO: Desenvolver o espírito investigativo e aguçar a curiosidade sobre o 

mundo suas mudanças e transformações. Ampliar o vocabulário. 

 

● Pequeno cientista, separe pelo menos três copos transparentes, 

água,  tintas/corante e guardanapo.  Deixe que a criança coloque uma cor de tinta 

em cada copo, misture e observe que a água fica colorida. Estimule que ela nomeie 

as cores. 

● Depois, pegue dois pedaços de papel toalha de papel, dobre-o ao meio.  Coloque uma 

das extremidades dentro de um copo, para que absorvam a água e fiquem coloridos. 

Você vai amar a experiência! 

● História: O Monstro das cores - Ver link! De pois desenhe o monstro das cores no 

caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=qUjlRjH80oQ
https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras
https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras


Inglês: 

Good Morning 

 

How are you today 

 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando : https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras SH juntas. Vamos ver 

o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc  

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=vJWKudfRipc

