
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus pequenos,  

 Estamos muito felizes com o desenvolvimento de vocês! Continuem caprichando 

em cada atividade que vocês irão aprender cada vez mais! 

Um beijão, 

Pró Rivi e Pró Lore. 

 

ROTINA DA SEMANA 
 

Sala do G4A 

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

8h30h às 9h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 

Sala do G4B   

13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

 

  



14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

14h30 às 15h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA: 09 DE SETEMBRO DE 2020 – 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\ Natureza 

ATIVIDADE: Sentimentos  

 

OBJETIVO: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música. 

● Abra o livro na ficha 126 para conhecer melhor a caturrita, um dos presentes 

citados no poema “O que Marina quer de aniversário”, de Sérgio Capparelli. 

● Olhar o vídeo da caturrita, pedindo a criança que diga o que está vendo. Peça a ela 

que descreva e comente as imagens. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDG5l4no08w 

● Explore o fato de as caturritas serem aves, nascerem de ovos (diferentemente dos 

seres humanos, que nascem de dentro da mãe e mamam quando pequenos – 

mamíferos).  

● Leia o texto informativo dando sentido a ele, de forma que as crianças consigam 

acessá-lo. Mostre o que está lendo, explique e apresente as imagens. 
 

Área do Conhecimento: Linguagem/ Natureza 

ATIVIDADE:  Hora da História- Mil Pássaros pelos céus! 

OBJETIVO:  Ampliar o repertório de histórias e conhecer uma linda obra literária 

que aborda diferentes pássaros. 

Vamos assistir ao vídeo com a contação da história: Mil pássaros pelos Céus de Ruth 

Rocha. Ver link! https://www.youtube.com/watch?v=XI5h7Tpzp-QV  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDG5l4no08w
https://www.youtube.com/watch?v=XI5h7Tpzp-QV


Após a história, responda: 

- De que fala a história? 

- Qual o título da história? 

- Fale os nomes de diferentes pássaros que aparecem na história. 

- O que de mais importante acontece na história? 

 

Arte: Pássaros com carimbo da mãozinha no caderno. 

 

 

English time:  

Hello Kids, 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 

Agora vamos abrir o nosso book e fazer uma atividade junto com a teacher. 

 

Teatro:  

O Entrevistador de Coisas - continuação 

 

Hoje é dia de continuarmos a nossa brincadeira do Entrevistador de Coisas! 

Você já escolheu em qual objeto, em qual coisa você irá se transformar?  

Senhor Coisa, Senhorita Coisa,  

Atenção, transformação porque vem pergunta de montão! 

A nossa entrevista de coisas já vai começar!!! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 


