
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 08 DE OUTUBRO DE 2020 – SEXTA-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 

ATIVIDADE: Lista de brinquedos 

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras.  
 

● Oba! Hoje é dia do brinquedo! 

● As crianças irão apresentar os brinquedos que trouxeram. 

● Vamos fazer uma lista destes brinquedos? 

● Agora, vamos ver o slide dos brinquedos que a pró achou que vocês gostam. Será 

que ela acertou? 

● Tem algum brinquedo que você gostaria de ganhar no dia da criança? E o que 

costuma fazer com os brinquedos que você não brinca mais? 

●  MÚSICA PALCO DE BRINQUEDOS. VER LINK! 

https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA  

  

https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA


Área do Conhecimento: Linguagem e Sociedade 
 

ATIVIDADE:  História: Lino. 
 

OBJETIVO: Conhecer uma história que fala de brinquedos e descrever as situações 

e cenas. 

A pró vai mostrar o vídeo da história Lino. Ver link! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn3hropeA0s  

 

Conversando sobre a história: 

 

Qual o título da história? De que fala?  O que de mais importante acontece? Agora, 

faça um desenho sobre a história. 

 

INGLÊS: 

Hello! 

It’s Friday! 

Vamos escutar a música The days of the week  

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

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8  agora vamos brincar de Freeze 

Tag, a teacher vai por uma song e dar um comando e todos devem fazer a ação que a 

teacher disser e quando a música parar, FREEZE! Quem se mexer sai da brincadeira. 

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Tudo bem com vocês? 

Aos poucos estamos retomando a nossa rotina não é mesmo? 

A primavera chegou trazendo esperança para todos nós.  

Aproveitando ainda esse clima de primavera e esperança, que tal focarmos a nossa 

atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir?  

Somos aquilo que repousamos a nossa atenção. Portanto, vamos focar naquilo que 

promove bem-estar. O que você acha? 

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=Qn3hropeA0s
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8


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? 

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

Se quiser, lembre-se 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!! 

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

