
  
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 22 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/Matemática 
 

ATIVIDADE: Mendel 25 anos 

 

OBJETIVO: Conhecer um pouco da história da nossa escola.  Perceber a função da escola 

para a sociedade. Contar alunos da escola. 

  



● Proponha às crianças que observem a imagem da ficha 63 do livro Prosinha 1 e a 

descrevam detalhadamente, identificando o espaço representado. 

● Explorem as características dos personagens representados e sua diversidade. 

● A pró fará várias perguntas à turma, visando levantar hipóteses e conhecimentos 

prévios a respeito da vida escolar e do espaço da escola, traçando comparações com a 

vida e o espaço onde residem. Pergunte às 

● crianças, por exemplo, o que costumam fazer na escola e em casa, quem são as 

pessoas que convivem com elas nesses dois ambientes, quais são as funções delas, 

quem são os responsáveis pela organização da casa em que moram e da escola, o que 

aprendem em casa e na escola, entre outras possibilidades. 

● Durante a conversa sobre esses dois universos de convivência e de aprendizado, 

oriente as crianças a perceber que o espaço de suas moradias é um espaço privado em 

que valores particulares das famílias são a base das relações que se estabelecem; e 

que o espaço escolar recebe diferentes famílias com um espectro de valores 

diferentes e que há a necessidade de se construir e estabelecer valores coletivos que 

nortearão as relações, caracterizando esse espaço como público. 

●  Proponha às crianças um passeio pelos ambientes da escola e fazer um tour virtual e 

vamos conversar sobre os espaços da nossa escola o nome, endereço, quando foi 

fundada e/ou data de Aniversário. A Pró vai mostrar a fachada da escola, a entrada. 

Depois, propor a criança desenhar no caderno o espaço preferido da escola. Depois 

visualize a imagem da fachada da escola e represente-a na ficha 64. Capriche, pois a 

pró fará fotos dos desenhos para guardar para o nosso Projeto Mendel 25 anos! 

  

Atividade de casa: Realizar a atividade do livro Prosinha Parte 1 ficha 76. 

 

ATIVIDADE: Primavera 

 

OBJETIVO: Construir um jardim bem criativo usando diferentes materiais de artes e 

forminhas de doces. 

 

Vídeo Primavera- Vai chuva de Mundo Bita. 

https://www.youtube.com/watch?v=rFC4VG9Gj-0  

 

Vídeo da Canção Primavera Crianceiras 

https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY  

 

Quanta alegria... Hoje inicia a primavera! Vamos fazer um lindo jardim usando forminhas 

de doces que serão as flores, papel picado para os miolos, lápis de cor, giz cera e 

hidrocor para completar o desenho do jardim. Capriche na sua arte! 

https://www.youtube.com/watch?v=rFC4VG9Gj-0
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0gY


Vamos jogar o joguinho das estações do ano.  

https://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/estacoes-do-ano/  

 

English time:  
 

Hello Kids, 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois terminar a nossa arte junto 

com a teacher dos dias da semana. 

 

Música: 

 

OBJETIVO 

Tocar por imitação. 

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://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/estacoes-do-ano/
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

