
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Cada aprendizagem é uma aventura... 

Vem com a gente desbravar novos conhecimentos! 

Beijinhos 

 Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 28 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\ Movimento 
 

ATIVIDADE: Vogais  

 

OBJETIVO: Reconhecer as vogais.  

 

● Vamos começar assistindo um vídeo: Vogais. Escreva seu nome e depois pinte as vogais 

que aparecem nele. 

● Agora vamos brincar com as vogais? https://www.youtube.com/watch?v=KW5pPutjQlk  

● Vamos assistir ao vídeo da canção Vogais. 

https://www.youtube.com/watch?v=gXW7YMIBPiI  
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● Área do Conhecimento: Artes \Movimento 
 

ATIVIDADE: Recorte. 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora.  

● Vamos brincar de cortar cabelo de papel? Você irá precisar de um rolo de papel 

higiênico, papel colorido e tesoura. Agora siga as orientações da pró para colar o papel 

colorido no rolinho, fazer carinha e recortar o papel em tiras. Capriche! 

 

 

English time:  

Good Morning 

 

What day is today. 

Hoje vamos começar um novo tema - In the country. 

Vamos ver o vídeo do Curious George George Goes to the Countryside 🐵 Curious George 

🐵Kids Cartoon 🐵 Kids Movies 🐵Videos for Kids - YouTube 

 What about you – Já esteve no Campo. Quero saber o que você viu lá e o que mais gostou. 

Agora vamos abrir o livro na página 72 e fazer a atividade com a Teacher 

 

Movimento: 
 

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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Imagem em ação: 

Os alunos irão escrever em um pedaço de papel alguns animais e colocaram dentro de 

um saco. O professor fará mímica sobre o que estiver escrito no papel e os alunos 

tentarão adivinhar de que animal se trata. 
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