
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Cada aprendizagem é uma aventura... 

Vem com a gente desbravar novos conhecimentos! 

Beijinhos 

 Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2021- QUINTA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Linguagem\Sociedade\ Artes 

ATIVIDADE: Espaços públicos 

 

OBJETIVO: Conhecer espaços públicos destinados ao lazer. Identificar diferentes 

elementos que a compõem uma praça e algumas possibilidades de entretenimento que 

podem ocorrer nesse espaço. 

 

● Relembrar sobre a nossa conversa sobre a praça: quais os elementos que a compõem, 

quais animais, plantas, quem costuma frequentá-la, o que crianças e idosos costumam 

fazer nesse lugar, se há comida e de que tipo, entre outras possibilidades. 

● Estimule-as a se expressar livremente, uma vez que a oralidade é essencial para a 

construção do pensamento infantil. 

● Na ficha 132 leia o poema para as crianças. Oriente-as a acompanhar a leitura, 

passando o dedo indicador abaixo do texto.  



● Leia-o quantas vezes forem necessárias para que a turma o compreenda. 

● Brinquem com as rimas, proponha que digam quais são os sons e as letras que se 

repetem no final dos versos.  

● Explore palavras e letras perguntando-lhes se as conhecem, onde está escrito PRAÇA, 

MENINO, MENINA, etc. 

● Proponha às crianças que façam um desenho para ilustrar o poema na ficha de 

atividade. 
 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 
 

ATIVIDADE: Mendel 25 anos- Caixa de memórias 

 

OBJETIVO: Construir uma caixa de memórias da escola. 
 

A pró vai levar para a sala uma caixa decorada e vai explicar que cada criança vai 

construir a sua caixa de memórias do Mendel. O que podemos colocar na caixa? Ouvi o 

Grupo? Nela teremos fotos, desenhos, atividades, objetos que lembrem o que vivemos na 

escola. O que podemos colocar na caixa? Ouvir o Grupo? 

 

Atividade de casa: Selecione uma caixa de camisa, sapato ou outra grande e decore para 

ser uma caixa de memórias, recordações da nossa escola. Aos poucos iremos colocar 

objetos e atividades importantes nele.   

 

INGLÊS: 
 

Good Morning 

What day is today. 

Vamos ver como está o tempo e marcar no nosso Weather Dial. 

Hoje vamos abrir nosso livro na página 73, contornar as imagens e escrever os nomes 

BEE e FLOWER. 

 

TEATRO:  

Que Personagem é esta? 
 

Olá minha galera! O nosso Grupão foi muito legal! E ainda acabou com uma grande 

festa da PRIMAVERA! Com uma grande FESTA DAS FLORES!!!!  

Hoje daremos continuidade a nossa aulinha das personagens... E teremos uma outra 

festa... uma festa de personagens! Faremos a brincadeira: QUE PERSONAGEM É 

ESTA?  

Atenção, concentração e vamos que vamos! 

Beijos da Pró Cami! 


