
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Cada aprendizagem é uma aventura... 

Vem com a gente desbravar novos conhecimentos! 

Beijinhos 

 Prós Rivi e Lore. 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 29 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: Linguagem\ Sociedade 
 

ATIVIDADE: A praça 

 

OBJETIVO: Descrever a imagem da Praça, fazendo relação com o ambiente público e a 

vida prática. 

 

● Esta atividade tratará do tema “praça”, dos diferentes elementos que a compõem e de 

algumas possibilidades de entretenimento que podem ocorrer nesse espaço. Assim, para 

introduzir o tema, em roda de conversa, pergunte às crianças o que é uma praça, que 

atividades podem ser feitas nesse ambiente, quais os elementos naturais (vegetação, 

animais, pessoas, etc.) e culturais (bancos, banca de jornal, monumentos, gangorras, 

balanços, etc.) que a compõem. Pergunte ainda se elas costumam frequentar praças, o 



que fazem, com quem costumam ir, se conhecem o nome de alguma praça de seu 

município. Conversem sobre as possibilidades de eventos que nela podem acontecer, 

como feiras de livros, festas comemorativas, comícios, entre outras possibilidades.  

● Oriente as crianças a observar a imagem da abertura da unidade ficha 130 e a 

descrevê-la em detalhes. Façam a contagem dos elementos representados (árvores, 

pessoas, brinquedos, etc.). Escreva o nome de cada elemento contado na lousa e, ao 

lado, represente a quantidade. Explique-lhes que, nessa praça, há elementos naturais 

e outros construídos pelo ser humano. Pergunte-lhes se sabem quais são, estimulando-

as e auxiliando-as a fazer a distinção. 

●  Atividade de casa: Livro Prosinha ficha 131. 

Área do Conhecimento:  Natureza 

ATIVIDADE:  Experiência Plantando feijão 

 

OBJETIVO:  Observar o desenvolvimento da planta. Conhecer os cuidados com as 

plantas. 
 

● Hoje vamos aprender sobre os cuidados com as plantas. O que elas precisam para 

viver? Vamos plantar feijão no algodão para observar diariamente o seu 

crescimento? 

 

● Assista o vídeo Sementinha:  

https://www.youtube.com/watch?v=FocJJ1R98Kg  

 

INGLÊS: 

Good Morning 

 

What day is today. Vamos marcar no nosso calendar. 

Vamos ouvir a música Nature | Word Power | Learn English | Pinkfong Songs for Children 

- YouTube 

 

Agora vamos montar um lindo desenho sobre CountrySide. Hoje, vamos desenhar uma Tree 

e pintar usando tinta Guache e cotonete! 
  

 

MÚSICA 

OBJETIVO 

Tocar por imitação. 

https://www.youtube.com/watch?v=FocJJ1R98Kg
https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc
https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc


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://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

