
 

 

 
 

Querida Criança, 

 Preparamos uma semana especial para você! Aproveite e brinque de 

montão, pois ser criança é bom demais! Feliz Dia da Criança!  

Um beijinho na ponta do nariz! 

Prós Rivi e Lore. 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 11 DE OUTUBRO DE 2021 – 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 Sociedade 

ATIVIDADE:   Brinquedos! Boneco com cabelo de massinha. 
 

OBJETIVO: Identificar letras, palavras nos nomes dos brinquedos e construir boneco 

com cabelo de massinha. 

A pró vai apresentar um slide com diferentes brinquedos e explorar os nomes de cada um: 

bola, carro, boneco, pipa, pião... 

 



Agora, vamos fazer uma atividade bem divertida! Vamos construir o rosto de um 

boneco(a) usando um pratinho de papelão ou tampa plástica  para fazer o contorno da 

cabeça com hidrocor, e vamos desenhar os detalhes do rosto, depois iremos usar 

massinha para fazer o cabelo que pode ser arrepiado, grande, cacheado, curto, use a 

criatividade! Vai ficar muito legal! Amanhã será sua vez de usar um penteado bem 

divertido... Penteado maluco! 

Área do Conhecimento: Sociedade 

ATIVIDADE:  Aniversário dos bonecos 
 

OBJETIVO: Integrar o Grupo enquanto se diverte e vivencia o jogo simbólico. 

Apresentar os brinquedos, aniversariantes (bonecos) e vamos fazer um desfile dos 

aniversariantes (bonecos) e as crianças. Depois vamos arrumar as mesas de aniversário 

de cada um: Toalhinha, doce, pipoca, bolinho ou cupcacke ou seja o que a criança trouxe 

para o aniversário. Arrumar as mesinhas individuais para a festa. 

Música: Dia da criança. https://www.youtube.com/watch?v=uUgv2bCnbv4   

Vídeo: Dia de festa https://www.youtube.com/watch?v=rFvOLJo3KPU      

Vídeo Parabéns da Galinha Pintadinha.  

https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc  

 

Área do Conhecimento: Artes 

ATIVIDADE:  Construção de jogo da velha 
 

OBJETIVO:  Construir um jogo interativo com sucata. 

Vamos precisar de uma bandeja de frios, dez tampinhas de refrigerante (CINCO DE 

UMA COR E CINCO DE OUTRA). E quatro tiras de papel criative ou carmo preto ou o 

que tiver em casa. 

Quando estiver pronto vamos brincar com o joguinho! 

Atividade de casa (a criança deve trazer para a escola para brincar na quinta-

feira): Construção de Pé de lata da Ficha 142 do livro Prosinha 2. 

 Você irá precisar de:  

- 2 latas vazias e limpas com dois furos em cada uma. Que deverão ser feitos por 

um adulto. 

-2 Pedaços de barbante, duas vezes a medida do pé da criança até o peito. 

- Fita durex colorida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uUgv2bCnbv4
https://www.youtube.com/watch?v=rFvOLJo3KPU
https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc


English time: Ver aula no Classroom. 

 

 


