
 
 

 

 

 

 

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: 25 DE AGOSTO 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. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE 
 

OBJETIVO: Estimular a busca de valores humanos a convivência social. 

25 de agosto – Dia do Soldado 

https://www.youtube.com/watch?v=RIBzloKav5o – Patati Patatá 

https://www.youtube.com/watch?v=oG3lJzn7q-0 – História de Duque de Caxias 
(Se acharem que é viável). 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem\Sociedade\ Matemática 

 

ATIVIDADE: Animais Marinhos 

 

OBJETIVO: Conhecer alguns animais marinhos. Realizar contagem de elementos. 

● Converse sobre experiências de ir à praia, brincar na areia, nadar, se ele sabe que 

animais vivem no mar, como é a água do mar, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RIBzloKav5o
https://www.youtube.com/watch?v=oG3lJzn7q-0


● Liste em letra bastão alguns animais citados. 

● Observe a ilustração da página 121 com a criança, comente e nomeie os animais. 

● Antecipe aspectos do poema. Diga que já que ele vai falar sobre animais do mar e que 

é engraçado. 

● Trabalhe com as rimas do poema por meio da escrita, as palavras que rimam, uma 

embaixo da outra com as partes iguais alinhadas e peça à criança que as comparem. 

● Chame a atenção para o fato de que terminam de forma igual ou com sons muito 

parecidos. Proponha outras rimas: siri com xixi, mar com lugar, gozado e salgado com 

malvado, etc. 

● Depois, peça ao grupo que pinte os animais da ficha.  

● Peça à criança que quantifique os animais da imagem da ficha, quantos há de cada um, 

quantos há ao todo, etc. Peça que escreva os numerais. 

● Ouça com as crianças a canção “Fundo do Mar”, Mundo Bita 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM 

● Converse sobre a letra, o ritmo, os elementos do mar e da praia que aparecem na 

canção. Deixe que cante, dance e se movimente conforme a música.  

● Agora vamos fazer um quebra-cabeça dos animais marinhos? 

https://www.jogospuzzle.com/puzzles-de-animais-marinhos.html 

 

 

Área do Conhecimento: Linguagem/Sociedade 

ATIVIDADE: Palavras escondidas 

  

OBJETIVO: Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea.  
 

 

● Você vai precisar de um prato de plástico e farinha de trigo. Sugira que a criança 

escreva na farinha  o nome dela, a primeira letra do nome, as primeiras letras do 

nome dos pais, o nome de algum amigo, etc. Comente como pode ser prazeroso 

escrever na farinha ou na areia da praia por exemplo. 

● Apresente o nome MARINA e peça à criança que encontre a palavra MAR dentro 

desse nome próprio. Trabalhe com palavras que “escondem” outras palavras dentro 

delas: em “salgado” está a palavra “sal”; em “lagosta” está a palavra “gosta”; em 

“Luciana” e “banana” está a palavra “Ana”, etc. com essas palavras e peça às crianças 

que encontrem dentro delas as partes que formam outras palavras. 

● Depois, peça a ela que pinte na ficha 122 a palavra MAR dentro do nome MARINA. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM
https://www.jogospuzzle.com/puzzles-de-animais-marinhos.html


● Relembrar alguns animais que moram no fundo do mar. Vamos fazer um tour por 

aquário? Acesse o link! https://www.youtube.com/watch?v=aXXNEIlTuQM  
 

English time:  
Hello Kids, 

 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk about the 

weather. 

 

Será que vocês identificam o weather nos cards da teacher?  Vamos tentar? 

 

Agora vamos abrir o nosso book na página 64 e 65. 
 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Andar, correr e saltar com forte e fraco. 

Tocar imitando o professor. 

Apreciar obra de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com pandeiro o professor tocará frases rítmicas e os educandos reproduzirão com 

movimentos corporais, 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/19piJKYvBFU 

O som dos desenhos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXXNEIlTuQM
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://youtu.be/19piJKYvBFU

