
 
 

 

 

 

 

 

 

 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: 16 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\ Matemática 

 

ATIVIDADE: Vogais  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização das vogais na construção das palavras.  

● Relembrar as letras do alfabeto através da música 

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

● Destacar que vamos falar somente de algumas letrinhas que são chamadas de vogais. 

Apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY 

● Solicitar que façam as vogais no caderno de desenho utilizando tiras de revista ou 

papel colorido. Explicar como podemos fazer o O e o U com as tiras de papel. 

●  Agora vamos jogar! http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gEaERQlOiAY
https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY
http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/


Área do Conhecimento:  Natureza  
 

ATIVIDADE:  Experiência Erupção colorida. 

 

OBJETIVO: Desenvolver o olhar investigativo e a curiosidade diante do mundo. 

A erupção colorida é uma atividade bem legal porque, apesar de ser muito simples, ela 

surpreende as crianças. Tudo o que você vai precisar fazer é providenciar o material: 

 bicarbonato de sódio (se não tiver em casa, você compra no supermercado) 

 corante de alimentos 

 vinagre 

 detergente 

 recipientes de vidro 

 colheres de sopa 

  O ideal é deixar para fazer a atividade numa área externa ou usar uma caixa 

multiuso. 

 O primeiro passo será colocar vinagre nos recipientes. 

 Em seguida você adiciona o corante de alimentos. 

 Depois vem o detergente. 

 Até que está na hora de dar o toque final e colocar uma colher de bicarbonato de 

sódio. 

  Veja o que acontece! O fenômeno acontece porque a reação química entre o vinagre e 

o bicarbonato gera o ácido carbônico e gás carbônico, que provoca as bolhas da 

“erupção”. 

 Veja o vídeo do Experimento: https://youtu.be/b40mZMirlKI  

 

English time:  

Good Morning 

How are you today  

Vamos ver como está o tempo e marcar no nosso Weather Dial. 

Agora vamos fazer a página 71 do livro. 

 

 

 

https://youtu.be/b40mZMirlKI


Teatro:  

A Personagem Preferida 

 

Alô! Alô, galerinha! 

Nas aulas passadas o Entrevistador Charles fez um monte de perguntas divertidas 

e objetos variados ganharam vida! Nós também fizemos nossas perguntas, escolhemos as 

nossas transformações, viramos diversos objetos e respondemos na entrevista com 

muita criatividade! Foi muito legal!  

No nosso encontro de hoje queremos saber as personagens preferidas de vocês! 

Faremos algumas perguntas, pediremos dicas, vocês podem fazer mímicas, cantar um 

trecho da música da personagem (se tiver) e nós tentaremos adivinhar...  Opa! 

Embarcaremos no mundo mágico de cada personagem descoberta/revelada. 

Beijocas da Pró Cami que confessa que tem preferência por muitas personagens!!! 

Difícil escolher uma só… Mas na aula contarei mais sobre isso! 

 

 

 

 

 

 


