
 

  
 

   

  

 

  

 

                         

Prós Ríviam e Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 
 

DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2021 – 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: Mendel 25 anos - Atividades preferidas! 

 

OBJETIVO: Expressar preferências por meio da linguagem e trabalhar a memória, 

lembrando algo que já vivenciou. 

 

Cada criança será estimulada a mostrar atividades preferida realizadas na escola. 

Estimular a criança a falar a razão de gostar da atividade e recordar como foi feita e 

colocar na sua caixa de memórias do Colégio Mendel. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem/ Matemática  

ATIVIDADE: Roda literária 

 

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. Reconhecer os opostos. 



●  Um adulto deverá fazer a leitura do livro "Era uma vez um lobo Mau" chamando 

atenção para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Quais os opostos que aparecem na história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 

 Atividade de casa: Selecionar fotos da criança na escola e fazer a impressão: pode ser 

das nossas aulas online, do primeiro dia de aula, de alguma vivência, usando fantasia, do 

esporte, etc. para mandar para apresentar ao Grupo e inserir na sua caixa de memórias 

do Colégio Mendel. Enviar também as mesmas fotos digitais para o e-mail da pró Ríviam 

para usarmos no site. 

 

English time:  

Good Morning 

 

É hoje nossa Halloween Party! 

Coloque sua Costume, e traga muita energia!! 

Vamos dançar e brincar muito. Vai ser muito divertido! 

 

Momento LIV: 

Olá família, como vocês estão? 

A proposta desta semana é a gente aprofundar um pouco mais sobre o medo. Esta 

emoção que as vezes toma conta da gente, e rouba a nossa paz e tranquilidade. Assim, 

quanto mais cedo aprendermos a lidar com esse sentimento, melhor saberemos conduzir 

nossas ações.  

Uma das primeiras tarefas ao conversar sobre o medo com a criança, é sempre dizer a 

verdade. Lembre-se, quando trabalhamos com a verdade ensinamos a criança confiar em 

nós. Apenas precisamos adaptar a nossa linguagem ao seu nível de maturidade, mas 

sempre com a verdade. 

Portanto, leve o medo da criança a sério, nunca a critique, nem a ridicularize. Dê 

credibilidade aos seus sentimentos e a ajude a falar sobre suas ansiedades. 

Desta forma, para ajudá-los nesta missão, seguem abaixo algumas atividades muito 

interessantes e prazerosas.  

Primeiramente passe o vídeo musical que segue em anexo e convide a criança para 

cantar e dançar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY


Após passar o vídeo musical, converse com a criança sobre a música, e pergunte a ela 

sobre os medos dela, ao tempo em que você também deve compartilhar os seus.  

Por fim, brinque de esconde-esconde com a criança. Essa brincadeira ajuda a criança a 

superar o medo do abandono e da separação, pois permite que ela em frente de uma 

maneira individual, o medo de ficar sozinha.  

Boa diversão!! 

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

 


