
 
         

     

 

  

  

 

 

 

 

“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 – QUINTA-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: Interpretando o poema 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 

● Retome o poema e leia o nome dos presentes que Marina quer ganhar; descreva 

as ilustrações e fale sobre outras possibilidades de desenhos para os presentes 

mencionados no texto. 

  



● Visualizar o slide para ampliar o repertório acerca dos objetos e animais citados 

no poema. 

● Abrir o livro na ficha 125 e desenhar os presentes que Marina quer ganhar. 

 

Área do Conhecimento: Sociedade e Linguagem 
 

ATIVIDADE: MENDEL 25 ANOS 

 

OBJETIVO: Conhecer a história da escola e a sua própria história como estudante 

do Mendel. 

 

● Este ano, nosso Colégio Mendel completa 25 anos e a escola foi se modificando ao 

longo dos anos e muitos alunos passaram por aqui.  Vamos fazer uma viagem no 

túnel do tempo e conhecer um pouco mais sobre a história do nosso colégio. A pró 

vai mostrar vídeos e imagens de como era a escola, alguns alunos e projetos, 

atividades vividas aqui. 

● Atividade de casa: Queremos saber um pouco da sua história na escola, então 

com a família fale um pouco de sua história na escola: Quando entrou na escola? 

Tem fotos de momentos inesquecíveis?  Do seu primeiro dia de aula? Conte um 

pouco da sua história no Mendel. Pode ser através de fotos enviadas para o 

Classroom com legendas ou até pode fazer um vídeo contando um pouco da sua 

história na escola ou alguma filmagem que tenha feito na escola antiga ou até 

mesmo recente. Se for aluno novo, relate essa nova experiência e se já tiver 

fotos, mostre para a gente. A pró vai compartilhar com o Grupo. 

English time:  
 

Good Morning 

 

Hoje vamos terminar nosso Weather Craft. Vamos formar uma Nuvem com gotas de 

chuva. 

Em seguida, assistiremos a um vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=7Li59FFilYQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Li59FFilYQ


Teatro: 
  

O Entrevistador de Coisas 

 

Olá minha galera! Hoje iremos conhecer Charles- O Entrevistador de Coisas!  

E depois iremos brincar de ENTREVISTA! 

Nesta brincadeira do Charles, os entrevistados serão coisas... Humm... Acho que 

passaremos por algumas transformações....  

Alguém aí topa se transformar em uma mala de viagem? Em uma colher? Em uma 

máquina fotográfica? Em um rádio? Em uma cadeira? 

E vamos que vamos! A diversão está só começando! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

Para quem ainda não conhece o Charlie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM 

https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM
https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ

