
 
 

 

 

 

 

 

 

 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: 15 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: Sociedade/Artes 

 

ATIVIDADE: Esculturas 

 

OBJETIVO: Conhecer artes tridimensionais, esculturas e perceber que pode-se fazer 

arte com diferentes materiais e a criatividade. 
 

  Apresente às crianças as imagens de esculturas na ficha 129. Peça-lhes que descrevam 

o que veem, que falem sobre as cores, que imaginem do que são feitas, o que lhes chama 

mais a atenção, etc. 

 Explique às crianças que escultura é uma maneira de representar algo 

tridimensionalmente (altura, profundidade e largura), que podemos vê-la de todos os 

lados e que pode ser feita de diversos materiais, como madeira, metal, mármore, argila, 

sucata, pedras, plásticos, resina, papel, etc.  

 

  



 Se tiver alguma escultura em casa, solicitar que peguem e apresentem aos colegas. 

 Diga que as esculturas que aparecem no livro são elementos dos poemas estudados. 

Desafie as crianças a adivinhar a que poema elas se relacionam.  

 As esculturas do gato, do elefante, do peixinho e do cabrito relacionam-se com o poema 

“Poema do nada”, de Almir Correia. 

  Desenhe no caderno a escultura da ficha 129 que você mais gostou. 

 Atividade de casa: Veja mais uma vez as imagens da ficha 129 trabalhada em sala e 

faça uma escultura de qualquer animal que você goste com o auxílio da família.  Podem 

fazer a escultura com o material que desejar: papel amassado, galhos de árvores, 

sucata, dentre outros. Não se esqueça de fotografar e enviar para a Pró. 

 

Área do Conhecimento: Artes 

● ATIVIDADE: Recorte de imagem e montagem de cena. 

● OBJETIVO: Desenvolver a habilidade de recorte com tesoura e colagem, bem como 

a construção de cena a partir de uma imagem. 

● Escolha uma imagem de revista: carro, menino, etc., recorte e cole no caderno e 

complete a cena com desenhos com outros elementos: pista, casa, dentre outros, 

formando um lindo desenho. Capriche! 

 

English time:  
 

Good Morning 

Hoje vamos finalizar a nossa arte.  

Depois vamos mostrar aos nossos colegas como ficaram nossos Weather Dial. 

  

Música: 

OBJETIVO 

Acompanhar canções infantis. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de gravações de canções infantis, as crianças experimentarão acompanhar 

canções usando o pulso e suas divisões, com imitação, além de apreciar obra musical feita 

para solo de violoncello. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0 

Hoje vamos de violoncello. 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

