
 
         

     

 

  

  

 

 

“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: 02 DE SETEMBRO 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: Artes/Matemática 
 

ATIVIDADE: Poema  
 

OBJETIVO: Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a 

história dos seus familiares e da sua comunidade. 

● Vamos abrir o livro na ficha 124. Poema – O que Marina quer de aniversário 

● Comente que, por diferentes motivos, nem todas as pessoas celebram aniversários. 

● Pergunte-lhe como costuma ser os aniversários na casa dela, se há alimentos 

especiais, etc. É importante que a criança que não celebra aniversários também 

possa se expressar e tenha seu posicionamento respeitado. 

  



● Peça a criança que imagine um presente bem diferente que gostaria de ganhar. 

● Leia o poema quantas vezes achar necessário para que a criança se aproprie do 

texto e se familiarize com ele. 

● Converse sobre os presentes da Marina, o que são, onde é possível consegui-los, por 

que são diferentes, etc. 

● Agora, vamos circular o nome de Marina que encontrar no texto. 

● Retome a conversa sobre presentes de aniversário. Pergunte o que crianças e 

adultos costumam ganhar de aniversário e como são diferentes os presentes que 

Marina quer ganhar. Comente o fato de serem presentes, na sua maioria, que não 

podem ser comprados, e que seria muito bom ganhá-los se fosse possível. Explore 

questões ligadas ao consumo e como poderíamos presentear as pessoas de outras 

formas, fazendo um presente, dizendo palavras bonitas, etc. 

Área do Conhecimento: Matemática/ psicomotricidade 

 
ATIVIDADE:  Vamos brincar de trilha? 

 

 Objetivo: Saltar na trilha numérica, identificando numerais, grafando os números e 

ordenando seguindo a sequência numérica até 20. 

 

 A pró colocará os números grandes em papéis coloridos até 20 espalhados pela sala, 

espécie de trilha e propor as crianças passearem por ela. Sortear números para cada 

um pular na trilha e chegar até o número correspondente. Depois as crianças terão 

que escrever os números da trilha no post it e colar no caderno na ordem numérica. 

 

 Vídeo dos números até 20. Ver link!  

https://www.youtube.com/watch?v=2KEtwLz_pdg  

 
 

English time:  

Good Morning 

 

Hoje vamos começar a fazer uma arte muito bonita sobre weather. Pode até decorar 

seu quarto ou cantinho de estudo. 

Vamos precisar de um prato de papel, pedaço de papelão ou papel duro, barbante, papel 

A4 branco e material de colorir.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KEtwLz_pdg


Música: 

OBJETIVO 

Imitar frases em glissando feitas ao violão. 

Reproduzir sons de história. 

Tocar imitando o professor. 

Apreciar obra de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

O professor disponibiliza aos educandos um instrumento e solicita que cada criança 

experimente o instrumento livremente. Ao som de uma música infantil as crianças 

caminham, correm e saltam de acordo com a canção, ou com a batida de algum 

instrumento. Num segundo momento os educandos vão tocar junto com professor 

imitando o pulso, depois dividindo o pulso em dois. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/P1H4ds6gJ3o 

Vamos assistir a orquestra do Mickey Mouse. 

 

 

https://youtu.be/P1H4ds6gJ3o

