
 
         

     

 

  

  

 

 

“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:04 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

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

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

Professores no encontro online:  

Área do Conhecimento: Linguagem\Sociedade\Matemática 

ATIVIDADE: Independência do Brasil  
 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre a história do Brasil. Resgatar valores 

cívicos. Reconhecer símbolos da nossa Pátria. Reconhecer as formas geométricas 

presentes na bandeira do Brasil. Desenhar e colorir a bandeira do Brasil.  

● Quem sabe dizer o que comemoramos no dia 07? Ouvir a opinião das crianças e 

lembrar que é a independência do Brasil. O que significa independência? Liberdade? 

 

  



● Criar um conceito de independência de acordo com as opiniões das crianças. Explorar 

a palavra Brasil, explorando (letra inicial, final e quantidade de letras).  

● Assistir no Youtube - Quintal da cultura- Momento Histórico: Independência do 

Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=F9QG5ops7bg; 
https://www.youtube.com/watch?v=nR7vA6756Y0&list=LLEu4YVdy2XSFD32IaXyjPCQ&index=9 

● Apresentar a bandeira do Brasil e perguntar que formas geométricas podemos ver. 

● Propor o desenho e a pintura da bandeira do Brasil. 

● Vamos jogar com as formas geométricas? Acesse o link. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=compute

r 

 Área do Conhecimento: psicomotricidade 

ATIVIDADE: Da vida prática 

 

● OBJETIVO: Desenvolver as habilidades manuais de abotoar e desabotoar botões 

de roupas. 

● Vamos realizar uma atividade da vida prática: abotoar e desabotoar! Você pode 

utilizar um material que com certeza já possui em sua casa: um casaco de inverno 

com botões grandes. 

● Coloque-o sobre a mesa e convide a criança a abotoar e desabotoar. Dê os 

direcionamentos, mas não fique cobrando o tempo todo. Deixe que ele siga seu curso 

e perceba, ao errar, o que precisa ser feito diferente. 

● Para a criança, é comum confundir casas e botões. Mas lembre-se o erro é uma parte 

natural do aprendizado, tão natural quanto o acerto. Encoraje-o e comemore com ele 

suas conquistas! 

 

English time:  

Good Morning 

Hoje vamos fazer a atividade da página 66 

Agora vamos jogar um Memory Game https://matchthememory.com/theweather1 

 

Momento LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Estamos entrando no mês que se inicia a primavera. Que tal celebrarmos toda a alegria 

que ela nos traz? 

https://www.youtube.com/watch?v=F9QG5ops7bg
https://www.youtube.com/watch?v=nR7vA6756Y0&list=LLEu4YVdy2XSFD32IaXyjPCQ&index=9
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer
https://matchthememory.com/theweather1


Que tal focarmos a nossa atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a 

qualidade da nossa vida está diretamente relacionada aonde focamos nossa atenção. 

Vale a pena experimentar! E quanto ao sorriso já foi comprovado o quanto ele é 

contagiante e nos faz bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções 

para crianças” disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

O que te faz sorrir? 

Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir? 

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança 

de dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa! 

Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.  

Até a próxima.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0

