
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Cada aprendizagem é uma aventura... 

Vem com a gente desbravar novos conhecimentos! 

Beijinhos 

 Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2021- SEXTA-FEIRA 

 

Área do Conhecimento:  Sociedade e Artes 

ATIVIDADE:  Sinais de Trânsito 

OBJETIVO:  Construir um semáforo. Conhecer a importância dos sinais de trânsito. 

 

Vamos assistir ao vídeo Por que existe semáforo? 

https://www.youtube.com/watch?v=D4UrAoOMUZ0   

Vamos fazer um semáforo? Vamos precisar de um palito, um pedaço de papel preto e 

três bolas brancas do tamanho de uma moeda. Pinte com tinta ou lápis de cor as bolas 

nas cores do semáforo. 

Música Como atravessar a rua. https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc  

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Roda literária 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D4UrAoOMUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc


OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

 

Assista ao vídeo da árvore Generosa. 

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

Após a história converse sobre a árvore da história e os principais acontecimentos. 

Agora, rasgue com as mãos um papel verde ou até mesmo uma folha de revistas, desenhe 

um tronco e cole os pedacinhos formando a copa de uma árvore. 

 

English time:  

Good Morning 

It’s Friday Fun and today we’ll play! 

Let’s make a Country Puzzle. 

Cada um vai receber um papel para fazer um Country drawing. 

Vamos colocar Tree, Flower, Sun, Butterfly. Depois a Teacher vai recortar e entregar 

para vocês montarem o Puzzle. Pode levar pra casa. 

 

MOMENTO LIV: 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Estamos entrando no mês que se inicia a primavera. Que tal celebrarmos toda a alegria 

que ela nos traz? 

Que tal focarmos a nossa atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a 

qualidade da nossa vida está diretamente relacionada aonde focamos nossa atenção. Vale 

a pena experimentar! E quanto ao sorriso já foi comprovado o quanto ele é contagiante e 

nos faz bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções para 

crianças” disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

O que te faz sorrir? 

https://www.youtube.com/watch?v=wKkfEIMGsSQ
https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0


Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir? 

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança de 

dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa! 

 

Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Até a próxima.  

 

BOM FIM DE SEMANA 

 


