
 
 

 

 

 

 

 

 

  

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: 17 DE SETEMBRO DE 2020 – SEXTA-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. 
 

● Quais os sentimentos que você conhece? 

● Abra o slide dos sentimentos e descubra através dos carinhas qual o sentimento das 

crianças. 

● Agora, você vai escolher e desenhar 4 destas carinhas no caderno de desenho, 

capriche! 

  



 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Roda literária 

 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.  
 

 Realizar a contação de história A ilha dos sentimentos do Varal de histórias. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac  

 Conversar com a criança sobre os sentimentos que aparecem na história. 

- Quando você se sente triste? 

- Quando você se sente feliz? 

- Quando você se sente zangado? 

● Agora faça um barquinho bem bonito para o amor com ajuda de um adulto e decore-o 

bem bonito! 
 

English time:  

Good Morning 

It’s Friday Fun and today we’ll make it rain!!! 

Se quiser faze rem casa, vamos utilizar: 

 

- 1 copo plástico com diversos furos  

- Algodão 

- 1 recipiente comprido e fino de preferência que o copo caiba mas não caia dentro para 

a agua cair 

- Opcional – corante azul 

 

Agora vamos ver uma canção https://www.youtube.com/watch?v=zHniPoGoh0E 

 
 

Momento LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana, convidamos vocês para construírem um cartaz junto com as crianças (pode 

unir folhas de ofício, folhas de caderno, usar uma cartolina ou qualquer outro material 

disponível). Neste cartaz vocês contarão através de imagens (desenhos feitos pelas 

crianças, fotos, ou imagens recortadas) as pequenas e grandes alegrias que vocês têm 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
https://www.youtube.com/watch?v=zHniPoGoh0E


vivenciado ou já vivenciaram em família, como por exemplo: o dia na praia, o almoço em 

família, a contação de histórias antes de dormir, o filme ou desenho que assistiram juntos, 

entre outros. Busquem destacar com eles os momentos positivos e considerem que as 

alegrias estão presentes não só nos momentos grandiosos, mas também nos mais simples, 

como um café da manhã compartilhado em família ou um abraço afetuoso antes de dormir.  

Assim, embaixo de cada imagem destaque a emoção presente naquele momento (amor, 

alegria, contentamento, calma, medo, entre outras)  

Se puder, compartilhe este trabalho com a gente aqui no Google Classroom. Vamos adorar 

ver a produção de vocês.  

Para contextualizar com a atividade segue abaixo o vídeo musical das pequenas alegrias. 

Aproveite para cantar e dançar com eles.  

 

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

 

 Até a próxima!!! 

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

