
 
Nunca deixe de sonhar. Os sonhos enchem nossas vidas de alegria e de 

esperança. 
 

Beijinhos 

 Pró Rivi e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 08 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: Artes e Sociedade 

ATIVIDADE: Instrumentos musicais. 

 

OBJETIVO: Desenvolver a discriminação auditiva, entrar em contato com a escrita 

convencional, reconhece letras nas palavras e identificar instrumentos musicais. 

 

Ouça e cante com as crianças a cantiga popular “Na loja do mestre André” da ficha 153 

e represente-a. Explore as onomatopeias, como plim, plim, plim, para piano; dão, dão, dão 

para o violão, e assim por diante. Ver link da canção. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE


Na loja do mestre André 

Foi na loja do mestre André 

que eu comprei um pianinho 

plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Foi na loja do mestre André 

que eu comprei um violão 

dão, dão, dão, um violão 

plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Foi na loja do mestre André 

que eu comprei uma corneta 

tá, tá, tá, uma corneta 

dão, dão, dão, um violão 

plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Foi na loja do mestre André 

que eu comprei uma fl autinha 

fl á, fl á, fl á, uma fl autinha 

tá, tá, tá, uma corneta 

dão, dão, dão, um violão 

plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Foi na loja do mestre André 

que eu comprei um tamborzinho 

dum, dum, dum, um tamborzinho 

fl á, fl á, fl á, uma fl autinha 

tá, tá, tá, uma corneta 

dão, dão, dão, um violão 

plim, plim, plim, um pianinho 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Ai olé! Ai olê! Foi na loja do mestre André. 

Da tradição popular. 

 

Escreva na lousa o nome dos instrumentos musicais mencionados na cantiga: PIANO, 

VIOLÃO, FLAUTA, CORNETA, TAMBOR. Trabalhe as palavras, peça às crianças que 

encontrem rimas para elas. 

 

VAMOS DESCOBRIR OS SONS DOS INSTRUMENTOS? VER LINK! 

https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo  

https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo


Proponha às crianças que, na ficha de atividade, observem as imagens e os textos nos 

boxes, estimulando-as a nomear os instrumentos musicais. 

Pergunte a elas quantos instrumentos estão representados, se os conhecem, se já 

ouviram os seus sons. 

 

De volta à ficha de atividade, leia para as crianças os trechos da cantiga que estão nos 

quadros e oriente-as a ligar a imagem do instrumento musical ao trecho de texto 

correspondente. 

 

Jogo instrumentos musicais- Ver link! 

https://www.escolagames.com.br/jogos/somLegal/  
 

Área do Conhecimento: Artes 

ATIVIDADE: Construção de instrumento musical 

 

OBJETIVO: Construir um instrumento musical 

 

Nessa atividade de encerramento da ficha 154, vamos retomar com as crianças o tema 

trabalhado na unidade: a praça. Relembre aspectos importantes que foram abordados, 

como os componentes naturais e construídos pelo ser humano, os animais e as plantas, 

o tipo de lazer praticado nesse local, os profissionais que lá trabalham e, 

principalmente, a função da praça (local de lazer, encontro, atividades culturais e 

físicas). Reveja com as crianças algumas atividades e produções que tenham realizado 

durante a abordagem do tema. 

Antecipadamente, providencie material em sucata diversificado, barbante, cola, papéis 

em diferentes gramaturas, entre outros. Explique às crianças que elas vão 

confeccionar um instrumento musical com as sucatas: chocalho ou castanhola. 

 

Oriente as crianças a observar o instrumento musical confeccionado por elas e a 

desenhá-lo na ficha de atividade 154. 

 

 
 

 

https://www.escolagames.com.br/jogos/somLegal/


 

English time:  
Good Morning 

 

How are you today 

Let’s check the date and the weather. 

Hoje vamos continuar nosso E-book. Semana passada, nós falamos sobre nosso lugar 

preferido na escola né. Agora vamos pensar em tudo que fazemos na escola!  

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 

Vamos pensar nas aulas que temos (Portugues, Matemática, Artes, Inglês, Música, 

Teatro). 

 Vamos fazer um desenho de algo que você gosta muito de aprender! 

We learn (Aprendemos) 

We make friends (Fazemos amigos) 

We play (Brincamos) 

 

 

 

 


