
  
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 21 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: Linguagem e artes 

ATIVIDADE: Primavera 

 

OBJETIVO: Dramatizar e realizar os diferentes movimentos da nossa apresentação da 

Primavera. 

  

  



As famílias devem caracterizar a criança conforme a orientação da  Pró para gravação da 

apresentação na aula de hoje. A gravação será transmitida na quinta-feira para toda a 

educação infantil em uma homenagem à Primavera. 

 

Área do Conhecimento: Natureza, Artes e Matemática. 

ATIVIDADE: Dia da árvore  

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da árvore em nosso cotidiano.  Valorizar o Dia da 

Árvore. 

 

● Destacar que hoje é o dia da árvore.  

● Apresentar a música A árvore https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4 

e A grama foi crescendo https://www.youtube.com/watch?v=85dIq1SBUeU 

● Após o vídeo conversar sobre os cuidados que devemos ter com as plantas.  

● Que tal construirmos a nossa árvore? Assistam ao  https://youtu.be/248dgoi4qCs 

da construção da árvore. 

● Vamos contar frutinhas? Acesse o joguinho! 

https://wordwall.net/pt/resource/12170572/frutas-vamos-contar  

 

English time:  
Hello Kids, 

Hoje vamos falar mais sobre os dias da semana! Vamos escutar a musica The days of the 

week  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos fazer uma 

arte junto com a teacher dos dias da semana. 
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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; 

- Lápis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

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

e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Jogo da memória: 

Será mostrado aos alunos figuras de animais em sequência durante um determinado período 

de tempo e os alunos terão que memorizar e representar no papel a sequência vista, mas 

antes, terão que desenvolver algumas atividades solicitadas pelo professor. 

 

 


