
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 4, 

A semana está recheada de atividades lúdicas para a gente aprender e  

se divertir com cada novo conhecimento. Vamos juntos aprender 

brincando! 

Um beijinho cheio de amor das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-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: Natureza e Sociedade 
 

ATIVIDADE: Estações do ano 

 

OBJETIVO: Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, e como cada uma 

das estações é importante para a manutenção dos ciclos de vida na natureza. 
 

● Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o   

● Perguntar as crianças se elas sabem quais as estações do ano. Destacar a Primavera.  

● Assistir ao vídeo; https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk (A primavera e a 

festa das flores). 

● Fazer uma lista em letra bastão do que aparece no vídeo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o
https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk


● Vamos jogar a roleta das estações do ano. Ver link! 

https://wordwall.net/pt/resource/4782353/alfabeto-ilustrado/roleta-das-

esta%c3%a7%c3%b5es-do-ano  

 

Área do Conhecimento: Linguagem\Natureza\Artes 

 

ATIVIDADE: Poema 

 

OBJETIVO:  Produzir o buquê de flores do Poema estudado usando diferentes papéis e 

lápis de cor. 

 

A pró vai ler mais uma vez o poema da ficha 124: O que Marina quer ganhar de aniversário.   

Lembrar cada presente que Marina queria ganhar.  Realizar a atividade da ficha 128 e  

construir um buquê de flores ( um dos presentes de Marina). Para isso você precisará de 

palitos de picolé, fita cetim, papel crepom e papel colorido.  

 

English time:  
Good Morning 

Estamos falando sobre weather né. 

Hoje vamos fazer começar a fazer uma arte muito legal: Weather Dial 

Vamos precisar de: 

- Um papel duro cortado em círculo ou papel branco cortado em círculo e colado em um 

papelão ou capa de revista ou algum material mais duro. 

- 2 folhas A4 brancas 

- Material de colorir 

- Cola e Tesoura 

- 1 Pregador de roupa 

 

Movimento – Educação Física 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Papel; 

- Hidrocor (azul, vermelho, amarelo e verde). 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/4782353/alfabeto-ilustrado/roleta-das-esta%c3%a7%c3%b5es-do-ano
https://wordwall.net/pt/resource/4782353/alfabeto-ilustrado/roleta-das-esta%c3%a7%c3%b5es-do-ano


DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, inferiores 

e tronco. 

- ATIVIDADES: 

- Jogo da Memória: 

  

Será mostrada aos alunos uma sequência de cores onde haverá um tempo para a memorização 

da ordem. Posteriormente, serão realizados movimentos e atividades, e ao sinal do professor, 

os alunos terão que parar e repetir no papel a sequência de cores. 

 


