
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE OUTUBRO DE 2020 – 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: Sociedade 

ATIVIDADE:   Brincadeiras no parquinho 

 

OBJETIVO: Descrever a cena da brincadeira no parque, observando e relatando 

sobre os detalhes da imagem, desenvolvendo a discriminação visual. Brincar com 

jogos verbais. 

Explore a imagem da ficha 138 de atividade com as crianças. Contem quantas 

pessoas, mulheres, homens e crianças estão representados. Pergunte-lhes quais são 

os elementos que compõem a ilustração, quais são naturais (árvores, flores, plantas, 

morros) e quais são criados pelo ser humano (banco, brinquedos do parque, casas e 

prédios, etc.), o que as pessoas estão fazendo, se há ou não animais na cena, entre 

outras possibilidades. 

  



Leia a adivinha para as crianças e peça-lhes que busquem coletivamente a resposta 

(balanço). Chame-lhes a atenção para o verbo “empurrar”, mencionado na adivinha, 

pois é ele que dá a pista para que se chegue à resposta correta. Disponibilize lápis 

de cor ou giz de cera e oriente-as a pintar a ilustração. 

Converse com as crianças dos detalhes e as características do ambiente: “Como é 

essa praça ou jardim?”; “Tem plantas? Quais?”; “Tem bichos? Quais?”; “Tem fl 

ores? Quais?”; “De que cores?”; entre outras possibilidades. 

A pró vai colocar um vídeos com sons da natureza e você tentará descobrir. Ver 

link. https://www.youtube.com/watch?v=Ma_KkkbOm7k . Pergunte-lhes o que 

ouvem. Oriente as crianças a observar e a descrever a imagem da ficha 139. 

Inicialmente, não chame a atenção para aquilo que não está adequado; permita que 

percebam sozinhas. Pergunte-lhes, então, quais objetos não deveriam fazer parte 

da cena; peça-lhes que os marquem com um X. Em seguida, solicite que identifiquem 

os animais de jardim e que os circulem. Conversem sobre os animais representados 

na imagem (como vivem, o que comem, como se locomovem, como nascem, etc.) e 

proponha-lhes que imitem os sons e os movimentos deles. Trabalhe os desígnios de 

posição e de localização de determinados elementos da imagem da ficha. Proponha 

às crianças, por exemplo, que descubram, por meio de suas coordenadas, o objeto 

ou o animal do qual você está falando. Empregue: atrás de, próximo ao, entre tal e 

tal, etc. 

Área do Conhecimento:  Artes 

ATIVIDADE:  Faça uma arte livre com tinta e pincel no papel. 

 

OBJETIVO:  Desenvolver a criatividade e a expressão artística. 

Vamos colocar os aventais, pegar nosso pincel e tintas e fazer um lindo colorido no 

papel. Capriche na arte! 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos preencher nosso calendar! 

 

Vamos escutar a Hello song e depois fazer a atividade do nosso book page 75, mas 

antes vamos ouvir a música dos frogs 

https://www.youtube.com/watch?v=WOigsk9c4i0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma_KkkbOm7k
https://www.youtube.com/watch?v=WOigsk9c4i0


Música: 

OBJETIVO 

Tocar por imitação. 

Usar o corpo para reproduzir frases rítmicas. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

As crianças tocam junto com o professor imitando as batidas do pulso feitas com o 

Ukulele, em seguida elas serão desafiadas a imitar as batidas rítmicas feitas pelo 

professor com palmas, batidas de pé, caminhadas ou corrida. Por fim, com o auxílio de 

vídeos, a turma apreciará uma obra 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o 

Vamos assistir um concerto de orquestra e trompa de Mozart. 

 

 

https://youtu.be/lNuJVfe-t3o

