
  
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 23 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: Artes e Sociedade 
 

ATIVIDADE:  Grupão da Primavera 

OBJETIVO: Assistir a apresentação da educação infantil em homenagem a Primavera. 

No primeiro momento da nossa aulinha teremos um Grupão especial em homenagem a 

estação mais alegre e colorida, a Primavera! Convidamos você para ver as apresentações 

de cada Grupo da nossa Educação Infantil! Bom espetáculo! 

  



Área do Conhecimento: Sociedade e Linguagem 
 

ATIVIDADE:  Escola  

OBJETIVO:   Identificar objetos escolares e seus nomes. 

 A pró vai mostrar um slide com objetos usados na escola. Observe cada objeto e seu 

nome.  Vamos conversar sobre o uso de cada objeto e aproveitar e lembrar os 

cuidados e usos dos materiais: tampar o hidrocor para não secar, não amassar e 

rasgar os livros, lápis de cor é para colorir e o hidrocor para desenhar. Qual o 

material escolar que você mais gosta de usar? 

 Vamos realizar atividade do livro Prosinha Ficha 83. Circule os objetos usados na 

escola. 

 Vamos jogar o joguinho virtual dos objetos escolares. Você precisa encontrar os 

objetos escondidos! https://www.coquinhos.com/encontrar-objetos-da-escola/play/  
 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos registrar com lindos 

desenhos my routine, isso mesmo, vamos desenhar a nossa rotina em cada dia da semana. 

Teatro:  

Por Onde Anda a PrimaVera - GRUPÃO  

 
 

Opa... Tem alguma coisa estranha... Parece que a Primavera resolveu não aparecer 

este ano! A Fada das Estações está muito preocupada com esta situação... O Inverno 

precisa ir embora, a Primavera precisa chegar e assim o Verão e depois o Outono para 

https://www.coquinhos.com/encontrar-objetos-da-escola/play/
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


que tudo aconteça no seu tempo, tenha as suas fases e os para que os ciclos da natureza 

fluam... 

Hum... acho que a Fada das Estações contará com a ajuda de crianças muito especiais 

para tentar convencer a Primavera de chegar, hein?  

Com vocês: “Por Onde Anda a PrimaVera”? 

Beijinhos, Pró Cami 

 

 

 

 

 


