
 
 

 

 

 

 

Um mundo cheio de conhecimentos espera por você!  

Vem viver muitas aventuras com o Grupo 4! 

Beijos das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Letra W  

 

OBJETIVO: Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 
 

● Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=I_jVgPHJh5s- letra W 

pequerruchos. 

● Com um pedaço de barbante, colar sobre a letra W no caderno de desenho. (Caso não 

tenha barbante, utilize lã, palito, canudo, linha...) 

● Conversar que o som do W as vezes tem som de U e outras som de V. 

● Apresentar a parlenda: 

O WAFER É SABOROSO! 

WALTER GOSTA DE COMÊ-L0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_jVgPHJh5s-


NA HORA DO LANCHE ESCOLAR 

DIVIDE COM OS AMIGOS 

E DEPOIS VÃO TODOS BRINCAR! 
 

● Em seguida, apresentar as imagens de palavras no power point com a letra W. 

● Colocar a música da Xuxa letra W - 

https://www.youtube.com/watch?v=JWNDCCjik90. 

● Vamos ver se a gente consegue identificar no nosso teclado as letras da bolinha de 

sabão? http://www.escolagames.com.br/jogos/alfabetoSabao/ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade 

ATIVIDADE: Iara 

 

OBJETIVO: Conhecer a lenda Folclórica da Iara e produzir uma sereia usando a 

criatividade, colagem e desenho. 

 

● Hora de história! Vamos escutar uma história do nosso Folclore: Iara. Ver link! 

https://www.youtube.com/watch?v=3jn2wtLYfhA 

● Que acha de fazer uma Iara bem bonita no caderno? Use forminhas de doces para 

fazer a cauda da sereia e complete com o desenho do rosto e tronco da sereia. 

Capriche! 

 

English time:  

 

Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Y! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdAmtd1tL5w 

Agora vamos para o caderno de desenho e desenhar algumas coisas com a letra X. 
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