
 
 

 

 

 

 

 

 

Meus pequenos,  

Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente  

de todos os instantes da vida. 
Prós Rivi e Lore. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 04 DE OUTUBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 e Artes 

ATIVIDADE:  Leitura de obra de arte 

 

OBJETIVO:  Observar uma obra de arte: Pracinha, descrevendo as imagens das 

brincadeiras que aparecem nela, bem como suas cores. 

Aprecie com as crianças a obra de arte que aparece na ficha 134 de atividade. Pergunte 

o que está representado, o que as crianças e os adultos estão fazendo, o nome das 

brincadeiras e dos brinquedos, quantas crianças aparecem na obra, se há árvores e fl 

ores, meios de transporte, quais as construções (chame atenção para o coreto), que 

profissionais podem ser identificados, quais as cores usadas na pintura, se é dia ou noite, 

etc. Comente o fato de as crianças estarem brincando em companhia de outras. 

A pró vai contar para a turma um pouco sobre o artista Sérgio Vidal e mostre às crianças 

outras obras dele. O artista nasceu no Rio de Janeiro em 1945. Além de artista plástico 

(pintor, desenhista e escultor), é músico. 

  



Quando adolescente, foi vizinho do artista Heitor dos Prazeres, também pintor e 

músico, por quem foi inspirado. Vidal começou a pintar secretamente. Apenas quando se 

sentiu confiante e passou a apreciar sua arte é que se expôs ao público.  Suas obras se 

caracterizam pelo realismo e representação de cenas cotidianas brasileiras. Retome a 

obra Pracinha e peça às crianças que digam que elementos a compõem. Na lousa ou em 

um cartaz, classifique esses elementos em colunas com os títulos: PESSOAS, 

PROFISSIONAIS, BRINQUEDOS, 

BRINCADEIRAS, MEIOS DE TRANSPORTE e ELEMENTOS NATURAIS. Peça às 

crianças que ilustrem cada palavra com um desenho ou imagem. 

Aprecie com a turma outras obras de Sérgio Vidal. Você pode encontrá-las na internet. 

Peça às crianças que façam um desenho para representar a obra do artista. 

Área do Conhecimento: Ciências naturais 

ATIVIDADE: A praça 

 

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. 

 

● Você sabia que se você for em uma praça e não tiver levado brinquedo nenhum, dá 

para fazer muitas outras coisas? 

● Que tal pensarmos um pouquinho e dividir seu pensamento com seus colegas, 

professora e familiares? (Podemos dar exemplo: brincar no parque, fazer 

piquenique, plantar árvore e flores etc.) 

● Agora que já sabemos o que podemos fazer em uma praça, vamos abrir o livro na 

ficha 133. 

● A criança terá que pesquisar algumas gravuras que mostrem o que podemos fazer 

em uma praça. Depois, irá selecionar a imagem que colará na ficha de atividade, 

posicioná-las sobre o quadro e estudar a melhor forma de colá-las para que caibam 

dentro dele. Por fim, peça-lhe que cole as imagens na ficha. 

● Para finalizar, vamos assistir ao vídeo do Bita.  

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

SERPENTE DO ALFABETO: Você vai precisar de muita atenção para 

levar a serpente às letras do alfabeto na ordem correta. Vamos lá? 

https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.

htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabet

o/index.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCyKKSjCzKY
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/snake/snake_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm


Atividade de casa Prosinha 2 ficha 149. 

 

English time:  

Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois vamos 

escutar a música The days of the week  

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

Agora vamos falar sobre o weekend e fazer um lindo desenho de como foi o seu fim de 

semana. 

 

 

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

