
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE NOVEMBRO 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 e Sociedade  

ATIVIDADE: Minha história 

 

OBJETIVO:  Contar para o Grupo a sua história, bem como conhecer a história de vida dos 

colegas. 

 

Estimular a criança a mostrar o xerocado com foto e história de vida ( atividade de casa do 

dia 04/11).  A pró fará a leitura para a turma. 

 

Vamos escrever o nome bem bonito no papel para o site  do Cirmen texto? E desenhe 

também você bem bonito. 

 

 



Área do Conhecimento: Linguagem  

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.  

 

•   Realizar a contação de história com o livro  

• Chamar a atenção da criança para os detalhes da história:  Eu amo minha família! 

https://www.youtube.com/watch?v=6_AbXHbjLc4  

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 

• Agora faça um desenho  da história no caderno de desenho. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

Momento LIV: 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Já estamos quase no final do ano não é mesmo? Parece que enfim estamos voltando as 

nossas atividades não é mesmo? É um novo normal, com algumas restrições, mas que nos 

ensina a viver e conviver com adversidades, e o medo é uma delas. Tivemos que aprender 

a lidar com ele para seguir a vida.  

Assim, também devemos ensinar nossas crianças, afinal o medo é uma emoção que faz 

parte do nosso viver.  

Nesta semana, o LIV em casa traz um desenho infantil muito interessante que fala sobre 

esta emoção. Ele nos ajuda a identificá-la, pois as vezes é confundida com tristeza. Ele 

também nos ajuda a compreender que o medo é uma emoção necessária, e não precisamos 

e nem devemos sentir vergonha de expressá-lo. 

 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança. Pergunte qual foi a parte que 

ela mais gostou, o que ela aprendeu, e o que acontece com o corpo das pessoas quando ela 

sente medo.  

https://www.youtube.com/watch?v=6_AbXHbjLc4
https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ


Depois peça para a criança fazer um desenho do medo. Veja a forma e as cores que ela 

usa. Se puder, faça um desenho sobre o medo também. Depois dialoguem juntas sobre 

esta emoção e juntos pensem em alternativas para aprender a lidar com ela.   

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 

 

 

 


