
 
  

 

 Cada criança é única e especial. Por isso é essencial respeito às 

diferenças!  Vamos respeitar o jeitinho de ser de cada amiguinho! 

 

Um beijo das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 01 DE NOVEMBRO 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:  Fotos –Escola  

 

OBJETIVO: Demonstrar através da fotografia e da linguagem oral momentos vividos na 

escola. 

As crianças devem mostrar fotos impressas na escola ou na aula online. Podem ser do 

primeiro dia de aula, de alguma vivência, usando fantasia para ir para a escola, fazendo 

atividade, no esporte, fotos antigas em nosso colégio e podem ter também algumas fotos 

que postou no Classroom.  Irão mostrar suas fotos e falar delas junto com a pró. Depois 

irão guardar na caixa de memórias. 

Área do Conhecimento: Natureza 
 

ATIVIDADE:  Moradia dos animais 



OBJETIVO: Ampliar os conhecimentos sobre a praça, os animais que habitam ela e 

suas moradias. 

 

Procure mobilizar os conhecimentos prévios das crianças a respeito dos animais de praça ou 

jardim e, a partir disso, ampliá-los.  

Se possível, pesquise os animais escolhidos pelas crianças e conte-lhes um pouco sobre os 

hábitos deles. Proponha, por meio de questões, que comparem os hábitos dos animais 

estudados com os humanos, solicitando que apontem as semelhanças e as diferenças entre 

esses modos de vida. 

Escreva em letra bastão os nomes JOANINHA, FORMIGA e BEIJA-FLOR de um lado e do 

outro faça desenhos correspondentes, ou coloque imagens para representá-los, em 

uma ordem diferente da dos nomes. Diga-lhes que na lousa estão representados os nomes 

dos animais desenhados ou apresentados nas imagens. Convide o grupo a descobrir qual nome 

corresponde a cada animal, permitindo assim que, antes de realizarem a atividade proposta 

na ficha 148, levantem hipóteses sobre a escrita das palavras. 

Conversem sobre os tipos de casa dos animais de jardim, onde se abrigam, como se 

protegem, o que comem, como se locomovem, quais as suas cores, etc. Oriente-as, então, a 

passar o dedo indicador nos caminhos representados na ficha e, depois, a percorrer o 

caminho com giz de cera ou lápis de cor. 

 

Atividade de casa: Ficha 150 do livro Prosinha 2. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE:  Casinha de Bicho 

 

OBJETIVO:  Ampliar a linguagem e o conhecimento sobre a vida animal e a linguagem oral. 

 

Vamos assistir a história Casinha de Bichos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKzdWdkL_BM  Vamos conversar sobre os bichinhos 

e suas casas? Qual você gostou mais? Como são as casas dos animais da história? 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

 

 

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

