
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Querida criança, 

 Vem chegando a estação 

De todas, a mais charmosa, 

Traz o perfume das flores, 

Traz belezas como a rosa, 

Deixa tudo mais bonito, 

E nossas manhãs mais cheirosas... 

Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 20 DE SETEMBRO DE 2021-SEGUNDA-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 

ATIVIDADE: Letra Z  

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Conversar sobre última letra do alfabeto, a letra Z. 

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

  

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


 Com palitos monte a letra Z e colar no caderno de desenho. 

 Finalizar com o vídeo da letra Z. https://www.youtube.com/watch?v=iDML4v1AxwQ 

  Construa coletivamente com a pró uma lista de palavras com Z  e escolha três palavras 

da listinha e escreva no caderno. 

 

Área do Conhecimento: Artes e Linguagem 

ATIVIDADE: Apresentação da Primavera.  

 

OBJETIVO: Dramatizar e realizar os movimentos da apresentação da Primavera. 

● Vamos ensaiar para a nossa apresentação da Primavera?  Faça cada movimento e 

dramatização da apresentação seguindo as orientações da Pró. 

Área do Conhecimento: Linguagem e Sociedade 

ATIVIDADE: Mendel 25 anos! 

OBJETIVO: Conhecer mais sobre o nosso Colégio Mendel e fazer um desenho especial 

para homenagear os seus 25 anos de história. 

 Vamos ver mais vídeos sobre as recordações do nosso colégio Mendel?  Acesse os 

links! A gente não cansa de ver os momentos, coleguinhas e funcionários da nossa 

escola. Agora num coração feito de papel vermelho ou de qualquer cor, faça um 

desenho em homenagem aos 25 anos do nosso colégio.   Você pode escrever o nome do 

Colégio, desenhar a escola, algum colega ou funcionário ou apenas a letra M. Use a 

criatividade! A pró vai fazer fotos dessa atividade para guardar! 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Z! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoWS3UmHL6Q  Agora vamos para o caderno de 

desenho e desenhar algumas coisas com a letra Z. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDML4v1AxwQ
https://www.youtube.com/watch?v=qoWS3UmHL6Q

